Ortodoksinen seurakunta– ja aikakauslehti
Ortodoksinen seurakunta– ja aikakauslehti

5 ◆ 20.10. 2019 ◆ 8 €
5 ◆ 24.11. 2014 ◆ 8 €

KOTI
Ruoan, pyhän äärellä

Kotona matkalla kotiin

Ortodoksinen aikakauslehti

16

MARI VAINIO

TUOMAS K ALLONEN

4

Ikonit ovat osa ortodoksista kotia.

Ruoka on pyhä asia.

2-3

Sisältö
Nyt ja iankaikkisesti
Pääkirjoitus

4-7

Kotona matkalla kotiin

8-9

Joulun ikoni

10-11 Neuvostoajan ortodoksinen
koti
12-13 Kasvokkain: Charles Rowley
14

Renkaita vedessä

15

Erakkola kotina

16-17 Ruoan- pyhän äärellä

MARI VAINIO

18-19 Muistoja ortodoksisesta
kodista

8

”Kristus syntyy,
kiittäkää!”
Aamun Koitto on PSHV:n sekä Kuopion ja Karjalan hiippakunnan seurakuntien lehti, perustettu 1896,
www.aamunkoitto.fi
Kustantaja Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta ry. (PSHV), Valamontie 42, 79850 Uusi-Valamo
Toimituskunta Kuopion ja Karjalan hiippakunnan metropoliitta Arseni, toimittaja Risto Lindstedt,
toimittaja Mauri Liukkonen, pastori Harri Peiponen, pastori Tuomas Kallonen, kanttori Valeria Ratilainen,
toimitussihteeri Mari Vainio
Päätoimittaja metropoliitta Arseni, Kotalahdentie 49, 71920 Pajujärvi, p. 050 311 0349, metropoliitta.arseni@ort.fi
Toimitussihteeri Mari Vainio, p. 050 564 8899, mari.vainio@ort.fi Tilaukset, peruutukset, osoitteenmuutokset ja laskutus p. 0400 361190, aamun.koitto@ort.fi Ilmoitusmyynti, -aineistot ja trafiikki
p. 050 5845587, simo.palviainen@aurana.fi Taitto Aste Helsinki Oy Painaminen PunaMusta Oy
Seuraava numero ilmestyy 20.1. 2020 Seuraavan numeron aineistopäivä 18.11. Kannen kuva: Lehtikuva
ISSN 0355-9009

2

20-23 Uutisvaaka, Vieraskirja, Media
24

Kirjat

25

Venäjänkielinen teksti

26-27 Ilmoituksia
28

Isien opetuksia

Nyt
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Koti, enemmän kuin asunto
Palattuani työmatkalta ulkomailta minulta
kysyttiin: ”Etkö viihdy kotona, kun olet koko
ajan liikkeessä ja niin harvoin kotona?” Tämä
kysymys sai minut pohtimaan sitä, mikä on koti.
Monesti ymmärrämme kodin fyysisenä paikkana, jonka osoite kertoo vakituisen asuinpaikkamme. Mutta eikö koti ole jotain paljon enemmän kuin pelkkä osoite tai asunto? Voimme
tuntea olevamme kotona monessa muussakinpaikassa kuin virallisessa kotiosoitteessamme.
Tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei välttämättä
ole vain yhtä kotia vaan useita koteja. Kodissa voi olla oma itsensä, ja siellä vallitsee sekä
turvallisuuden että rakkauden ilmapiiri. Jos ne
puuttuvat, koti on vain pelkkä asunto.
Elämämme aikana voimme perustaa useita
erilaisia koteja. Asunnot vaihtuvat, mutta kodin
hengen toivoisi säilyvän. Ortodoksisen kodin
henki siirtyy uuteen asuntoon kodin pyhityksen
kautta. Myös ikonit, rukoukset ja kirkkoon liittyvät rutiinit sekä kirkkovuosi luovat kotiimme
henkeä. Tekosyyt, kuten kotini on liian vaatimaton tai olen perheen ainoa ortodoksi, estävät
meitä pyhittämästä kotiamme. Mutta eivätkö
nämä syyt samalla estä meitä kokemasta kotiamme omaksi paikaksemme? Kirkko on mukana kodeissamme eri elinvaiheissamme pyhien
toimitusten ja rukoushetkien kautta, jos niin
haluamme. Läheisten ja ystävien seurassa toimitetut kiitosrukoushetket luovat kodin henkeä ja
osoittavat sen tärkeyden myös muille.
Mitä vastasin kysyjälle? Kerroin, että viihdyn kotona, mutta minulla oli turvallinen olo
myös työmatkallani, jossa melkein joka korttelista löytyi ortodoksinen kirkko. Aina hotellista lähtiessäni tai sinne palatessani pysähdyin matkalla johonkin näistä kirkoista sytyttämään tuohuksen. Ulkomailla kirkko on aina
koti, jossa on turvallinen ja hyvä olo. Luokaamme ja ylläpitäkäämme ympärillemme koteja,
joissa tunnemme Pyhän Hengen läsnäolon ja
rakkauden ilmapiirin.

Koti on kirkko
pienoiskoossa

K

oti on ihmisille tärkeä paikka, vaikka useimmat työssäkäyvät viettävät
siellä vain yönsä, vapaapäivänsä ja lomansa, pääosan valveillaoloajasta kuluessa työpaikalla. Kodilla, tai pikemminkin sen asukkailla, on
keskeinen merkitys kristillisessä kasvatuksessa sekä hyvien käytöstapojen että moraalisten arvojen juurruttamisessa lapsille.
Kodin arvon ja merkityksen tuntevat erityisen he, jotka ovat sen joskus menettäneet. Toisen maailmansodan aikana 400 000 karjalaista menetti kotinsa ja kirkko pääosan pyhäköistään ja omaisuudestaan. Kotinsa menettäneiden asuttaminen oli kova taakka pienelle maalle ja uusien seurakuntien muodostaminen iso
ponnistus ortodoksiselle kirkolle.
Monet kodinhoitoon liittyvät asiat voidaan oppia kirkon järjestystä tutkimalla. Suomen ortodoksinen kirkko on osa monista paikalliskirkoista muodostuvaa
isoa kirkkoperhettä. Patriarkka Bartolomeoksella on autonomisessa kirkossamme
samantapainen tehtävä kuin isoisällä perheessä: hän kuuntelee, neuvoo ja toimii
auktoriteettina jos erimielisyydet uhkaavat kodin yhtenäisyyttä.
Patriarkkamme on lähettänyt tänä vuonna jo kahdesti edustajansa tutkimaan
Suomesta tulleissa valituksissa ilmenneitä ongelmia. Kuten kodissa, myös kirkossa
on ongelmien myöntäminen ensimmäinen askel niiden ratkaisemiseksi. Patriarkkamme huoli on papiston ongelmien puiminen maallisessa oikeudessa. Saman
asian totesi taannoin kirkollishallituksen lakimiesjäsen Matti Tolvanen Simeon
ja Hanna-verkkolehden haastattelussa seuraavasti: ”oikeudessa käsitellään liian
paljon ortodoksisen kirkon sisäisiä riitoja”. Professori Tolvanen esittikin viisaan
kysymyksen: ”Voisiko kirkolla olla oma sovitteluelin?
Patriarkka lähetti edustajansa Suomeen sovitteluelimen ominaisuudessa. Vaikka
laki antaa mahdollisuuden kanteluihin, tutkintapyyntöihin tai syytteisiin, perustuu kirkon kulttuuri Raamatun opetuksen mukaisesti ensisijaisesti sovitteluun.
Tällä tavalla toimiva kirkko antaa oikean esimerkin kodin ristiriitojen ratkaisuun.
Kotiin ja kirkkoon liittyy myös TM Mikko Punkin vastikään hyväksytty pro
gradu -tutkielma perheiden ja nuorten aikuisten kirkollisesta aktiivisuudesta.
Punkin tuore tutkimus osoittaa nuorten aikuisten ja varhaiskeski-isässä olevien jäävän kirkossamme väliinputoajiksi.
Vaikka he kokevat kirkon merkitykselliseksi voi elämäntilanne tai yksinäisyyden ja
ulkopuolisuuden kokemukset olla esteenä kirkolliselle aktiivisuudelle. Kirkkomme
tulevaisuuden vuoksi on heihin löydettävä yhteys, tapahtuipa se sitten kirjeitse tai
sosiaalisen median kautta.
Metropoliitta Arseni

Anna-Katriina Salmikangas
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MARTINUS MARKOFF

Koti on siinä elävien yhteinen tehtävä ja ponnistus.

Kotona matkalla kotiin

Sana ”koti” kokoaa kattonsa alle tärkeimmät perustarpeemme. Jokainen tarvitsee
suojaa ja lämpöä, turvaa, ravintoa, läheisyyttä ja rakkautta, tuttua järjestystä,
lepoa ja rauhaa. Nämä merkitykset kodille eivät eroa ratkaisevasti minkä tahansa
eläimen pesästä. Onko koti ihmiselle vielä jotakin muuta?

O

ikeastaan voimme tuntea koko
maailman kodiksemme, mutta se
ei oikein tahdo onnistua. ”Ulkona
maailmassa” joudumme mukautumaan ja selviytymään. Kotona haluamme
olla oma itsemme. Koti on pieni maailma,
joka muistuttaa meitä. Se on tuttu, voimme
hallita sitä, olla rauhassa.
Tässä kirjoituksessa avataan sanaan ”koti”
toisenlainen ovi. Se valaisee kotia kirkon
opetuksen ja rukousperinteen valossa. Tässä
kohtaa on tarpeen varoituksen sana ja eräänlainen lukuohje.
Nykyihmiselle on luonteenomaista tehdä
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kaikesta suorittamista. Moni lukee lehtiä kodin
sisustamisesta, puutarhan hoidosta ja ihmisten
elämäntavoista – ja tuntee painetta muokata elämänsä vastaamaan näitä ihannekuvia.
Seuraa ilotonta suorittamista, kodin kokoamista
trendikuvastoista. Lopulta ihminen ei ole enää
kotonaan omassa kodissaan.
Kirkon opettamaa elämäntapaa meidän ei
pidä lähestyä ihanteena, jota meidän pitäisi suorittaa, saati lavastaa. On parempi ottaa
siitä pala kerrallaan ”maisteltavaksi”, katsoa
miten se sovittuu omaan kotiimme – ja mitä
siitä seuraa. Jokainen askel hengellisellä tiellä valaisee seuraavaa askelta ja tekee kirkon

perinteestä vähitellen merkityksellisen itselle
ja perheelle.

Kodin perustusten pyhittäminen
Talon rakentaminen koettelee rakentajien
voimia, perheen taloutta ja usein myös avioliittoa. Rakentamisessa on omat vaaransa,
jotka voivat saada aikaan vahingon rakennukselle tai rakentajalle.
Kirkko kehottaa jo rakennuksen perustuksia laskettaessa kutsumaan apuun ”kaiken
Luojaa ja Rakentajaa”, jotta hän siunaisi ja
varjelisi rakennustyön ja vahvistaisi voimallaan horjumattomiksi rakennuksen perus-

tukset. Tähän on olemassa erityinen toimitus, jossa pappi vihmoo pyhitetyllä vedellä
talon peruskiven ja rukoilee rakennustyölle
ja siihen osalliselle perheelle Jumalan apua.
Aikanaan uuteen kotiin muuttaville toimitus antaa syvän turvan tunteen: Koti ei nojaa
vain arkkitehdin, insinöörin ja kirvesmiehen
taitoon tai aineellisiin perustuksiinsa, vaan
häneen joka on ”perustanut koko maan lujasti paikoilleen”.
Kodinpyhityksessä vahvistetaan hengellinen perustus kodissa asuvien elämälle. Aina
uuteen kotiin muutettaessa tai kotia laajennettaessa olisi tärkeää pyytää pappia toimittamaan kodinpyhitys. Ei kannata odottaa, että
koti olisi ”valmis”. Kotimme eivät koskaan
tule valmiiksi. Myös tässä toimituksessa koti
vihmotaan pyhitetyllä vedellä ja asukkaille anotaan sopuisaa, rauhallista ja rakkaudellista yhteiselämää, sekä menestystä niin
maallisissa tehtävissä kuin uskonmukaisessa elämässä.
Kodinpyhitykseen voi kutsua vieraaksi suuremmankin läheisten joukon, mutta
tärkeintä on koota siihen kaikki kodissa
asuvat. Kodinpyhityksessä ei pyhitetä seiniä
ja huonekaluja, vaan kodin huoneissa elettävä
elämä. Se ei ole mikään maaginen toimitus,
joka toimisi riippumatta ihmisten uskosta
ja sitoutumisesta. Kodinpyhityksen myötä
asukkaat ilmaisevat tahtonsa pyhittää kotia
myös omalla elämällään, pyrkien toteuttamaan siinä Jumalan tahtoa.
Kodinpyhityksen rukouksessa viitataan
publikaani Sakkeukseen, jonka kotiin Kristus tuli vieraaksi. Kodinpyhityksessä Kristus
astuu meidän kotiimme tuoden mukanaan
siunauksen, mutta samalla hänen läsnäolonsa haastaa meitä uudistamaan elämäämme.
Muistamme, mitä Sakkeus teki: hän lopetti
kaiken vääryyden harjoittamisen ja uuden
elämän riemulla antoi puolet omaisuudestaan köyhille.
Kodinpyhitys muistuttaa, että koti ei ole
mikään maallisen elämän saareke erotuksena kirkosta ja hengellisen alueesta. Kodin
ja kirkon on tarkoitus kristityn elämässä
muodostaa elimellinen ykseys niin, että koti
ja perhe ovat kuin oksa seurakunnan puussa. Koti muuttuu silloin kirkolliseksi ja kirkko
kodikkaaksi, ja kumpikin muuttuu elämän
täyteyden paikaksi.
Sen lisäksi, että kodin asukkaat osallistuvat seurakunnan jumalanpalveluksiin ja
muuhun elämään, voi seurakunnan kutsua
myös kotiinsa monissa elämäntilanteissa.

Pappia voi pyytää toimittamaan kiitosrukoushetkeä merkkipäivänä tai vaikkapa opintojen päättämisen johdosta – ja missä tahansa
tilanteessa, jossa on aihetta kiittää. Papin voi
pyytää kotiin myös keskustelemaan elämän
iloista ja suruista – sielunhoidollisen avun
tarpeessa tai vain keskustelemisen ilosta!

Kotona olo on välillä
ihan hanurista.

Sairauden tai vanhuuden heikkouden ei
pidä tulla esteeksi seurakuntayhteydelle.
Myös tällöin pappi voi tulla kotiin toimittamaan anomusrukouksen, sairaanvoitelun
tai katumuksen sakramentin ja antamaan
ehtoollisen. Eikä toki vain papin tehtävänä
ole vierailla seurakuntalaisten luona, vaan
näiden olisi tärkeää muistaa toisiaan vierailuilla ja avulla, niin juhlan kuin koettelemusten aikana.

Kasvun ja kilvoituksen paikka
”Suo rakkauden, rauhan ja yksimielisyyden
hengen alati täällä asua kasvattaen täällä
asuvia kaikessa hurskaudessa, uskossa, toivossa ja rakkaudessa, että niiden johdattamina
he elettyään tässä elämässä pyhästi tulisivat
ikuiseen valtakuntaasi Jumalansynnyttäjän,
ainaisen Neitseen Marian, ja kaikkien pyhiesi
esirukouksien tähden.” - Kodinpyhitys
Koti nähdään kirkon perinteessä hengellisen kasvun paikkana, ja kasvu edellyttää
yhteisöä. ”Rakkauden, rauhan ja yksimielisyyden henki” voi vallita vain ihmisten välillä,
ei yksilöön rajautuen ja sulkeutuen.
Kuitenkin yhä useampi asuu yksin. Joskus
yksin eläminen on itse valittua, joskus ei.
Joskus se on tervetullut, joskus kipeä asia.
Joskus se on väliaikaista, elämäntilanteeseen
liittyvää, joskus pysyvämpi tila. Yhteisöllisyyden korostus kirkossa ei ole tarkoitettu ihmisille uudeksi paineeksi ja huonon omantunnon aiheeksi. Päinvastoin, kirkko kannustaa ja kutsuu ihmistä yhteisön osallisuuteen
– seurakunta voi tulla tärkeäksi kodiksi ja
perheeksi yksin elävälle!
Ihminen tarvitsee pelastuakseen toisia
ihmisiä. Ihminen tarvitsee apua ja mahdollisuuden itse auttaa; mahdollisuuden nähdä
itsensä toisissa ihmisissä, ja joskus kokonaan

unohtaa itsensä toisia palvellen. Ihminen
tarvitsee ympärilleen toisia tahtoja, jotta
hänen oma tahtonsa voisi murtautua ulos
itsekkyydestään.
Monesti tämä tahtojen hioutumisen kitka
kasvaa suurimmaksi juuri kodissa. Kotona
niin hyvä kuin paha kertautuu kuin kaikukopassa: rakastava sana hoitaa syvältä, mutta
yhtä syvältä kaluavat myrkylliset tunteet ja
välinpitämättömyys.
On tärkeää myöntää – itselle ja toisille –
että elämämme on usein kaukana pyhästä.
Ja kotona sen viimeistään huomaa. Kotona
ei kukaan jaksa kauaa teeskennellä. Kotielämä on välillä aivan hanurista, mutta siitä sen
tunnistaa oikeaksi elämäksi!
Ehkä tärkeimpiä kotitaitoja on olla vertaamatta kotiaan mihinkään. Oma koti heijastaa kaikkia sen asujia, ei mitään ihannekuvaa. Lapset mellastavat ja kaatavat viidessä minuutissa kaiken vaivalla pystyttämäsi järjestyksen, teini-ikäiset kiukkuavat ja
myrkyttävät kemikaaleillaan koko kämpän,
puoliso on kiireinen ja väsynyt. Ja jostakin
kumman syystä koti ei näytäkään sisustuslehden onnellisen ihmisen kodilta!
Kodissa tärkeintä on se, mikä tapahtuu
ihmisten välillä, ei se miltä koti näyttää ulos.
Koti on paikka, jossa meidän on kaikkein
helpointa opetella rakastamaan – koska tuon
opettelun vaihtoehdot ovat niin sietämättömän huonoja. Kodissa kuuluu asiaan, että
elämämme menevät päällekkäin, tunkeutuvat toistensa alueille, häiritsevät. Sillä tavalla
tulemme näkyviksi toisillemme.

Kodin kaksi sydäntä
Nykyajan kodissa saattaa tapahtua, että jokainen lukkiutuu omaan yksityiseen huoneeseensa ja elää siellä omaa elämäänsä, ruokaillen omia aikojaan ja luoden digitaaliset viestiyhteydet valitsemiinsa ihmisiin. Näin vältytään ehkä yhteentörmäyksiltä, mutta samalla
kodissa muututaan vieraiksi ja välinpitämättömiksi toisilleen.
Kirkon näkökulmasta kodissa on kaksi
sydäntä, joiden ympärille rakentuu kodin
asujien yhteisyys ja yhteys Jumalaan. Nämä
ovat ruokapöytä ja kotialttari. Ruokapöytä on
kuin Jumalan käsi, jonka ympärille kokoonnumme vastaanottamaan hänen lahjojaan.
Ruokailun aloittaminen ruokarukouksella ja
ristinmerkillä avaa yhteyden taivaan ja maan
välillä – miten erilaiselta tuntuu silloin jokainen suuhun laitettu murena!
Jaettu ateria on myös voimallinen yhtey-
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Kodinpyhityksessä vahvistetaan hengellinen perustus kodissa asuvien elämälle.

den rakentaja ihmisten välillä. Aterialla voimme jakaa kokemuksiamme ja ajatuksiamme,
mutta myös tuntea olevamme selittämättömästi yhtä elämää. ”Nämä ihmiset ovat osa
minua ja minä osa heitä.”
Kristityn ateria ei ole iloton, se on täynnä
merkitystä ja kiitollisuutta Jumalan lahjoista ja ympärillä olevista ihmisistä. Rukouksella aloitettuun ruokailuun ei sovi ainoastaan riitely, juoruilu ja pahanpuhuminen –
mutta pian niillekin löytyy mieltä ylentävämpiä korvaajia!
Kotialttari voi kuulostaa kovin pyhältä
omaan arkiseen kotiin. Ja todellakin, ennen
alttarin pystyttämistä on tarpeen ripustaa
se yksi ikoni. Mutta ikoni on siitä erikoinen
esine, että sillä on oma elämänsä. Se ei asetu
kuvaksi kuvien joukkoon, vaan alkaa kohta jo
järjestellä kotiamme uuteen uskoon.
Jos hyväksymme, että ikoni on pyhä kuva,
joudumme raivaamaan sille tilaa: Kätemme
ei suostu ripustamaan sitä Teneriffa-koristelautasten väliin, vaan se tarvitsee oman paikkansa. Jos kunnioitamme ikoneissa kuvattua
Kristusta, Jumalansynnyttäjää ja muita pyhiä
ihmisiä, ohjaamme nämä kuvansa kautta
kotiimme tulevat arvovieraat kunniapaikalle; emme rojunurkkaan tai television taak-
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se, vaan keskeiselle ja arvokkaalle paikalle.
Kunnioitus saa meidät myös ripustamaan
ikonin hieman silmien korkeutta ylemmäs;
emmehän halua katsoa pyhiä ”alaspäin”.
Jos kotiimme tulee näin arvokkaita vieraita,
jätämmekö heidät yksin nurkkaan nököttämään, meidän puuhastellessa omiamme? Ei,
kyllä vieraan kanssa on seurusteltava! Siksi
ikonin eteen varataan tilaa seurustelulle, joka
Kristuksen ja pyhien kohdalla on rukousta.
Rukoileminen ikonin edessä alkaa muokata tilaa: Kauniin maton päällä on mukava
seistä. Analogipöydän tai jonkin muun korkeamman tason päällä voi pitää rukouskirjaa ja
Raamattua, tuohusjalkaa ja tuohuksia, muistelukirjaa, johon voi kirjoittaa läheisten nimiä
esirukouksia varten.
Mutta eihän pyhien kanssa ehdi koko
aikaa seurustella ikonien äärellä! Ei hätää:
rukouksen jälkeen voi ikonin eteen öljylampukkaan jättää rukoustulen palamaan aina
kotona ollessaan. Ja rukoustulella valaistu
ikoni säteilee kotiin läsnäoloaan ja lämmintä ”puhettaan” ja saa meidät ohi kulkiessamme tekemään ristinmerkin ja huokaisemaan
lyhyen rukouksen.
On upeaa, jos näin syntyvä rukouspaikka
– kotialttari – voi koota yhteen kodin kaikki

asujat. Yhdessä rukouksella aloitettu aamu
virittää koko päivälle rauhallisen ja luottavaisen sävelen. Laskeutuminen levolle iltarukouksien kautta on mahdollisuus yhdessä kiittää
päivästä, tehdä ehkä sovintoa riidan jälkeen –
ja viettää kaunis hetki yhdessä pyhien kasvojen edessä ja tuntea, että meitä rakastetaan
kaikesta elämän kohelluksesta huolimatta.
Yhteinen rukous ei ole itsestäänselvyys
edes kristityn kodissa. Ehkä emme voi jakaa
uskoamme muun perheen kanssa. Sitä ei pidä
murehtia, eikä siihen pidä ketään painostaa.
Jos muut näkevät, että rukous tuo elämäämme rauhaa, lämpöä ja kauneutta – silloin
rukous alkaa vetää puoleensa. On hyvä aika
ajoin kutsua muita osallistumaan rukoukseen, etteivät he pääse ajattelemaan, että
rukous on jokin suljettu yksityinen asia.
Jos rukous ei olekaan perheen yhteinen
asia, on rukoilevalla oltava siihen oikeus ja
säännöllinen mahdollisuus. Rukouspaikka
voi olla omassa rauhallisessa tilassamme,
jossa voimme tehdä sen mitä sydämemme
tarvitsee.
Moni evakkoon lähtenyt ei ehtinyt ottaa
kotoaan mukaan muuta kuin ikonit ja muutaman tarve-esineen. Uusi koti rakentui rakkaiden ikoneiden ympärille. Äsken kuulin erään
maahanmuuttajan suusta vastaavanlaisen
kokemuksen: ”Koti on siellä, missä ikonit
ovat!”
Näin voi käydä, kun elämme ikonien kanssa: Niistä tulee kodin sydän, jonka ympärille
uusi koti voi syntyä minne tahansa.

Hyvä taloudenhoitaja
Koti merkitsee myös työtä, kotona ja kodin
ulkopuolella. Koti on siinä elävien yhteinen
tehtävä ja ponnistus. Yhteistä aikuisten arjelle
lienee huolehtiminen: riittääkö, ehtiikö, osaako? Toinen yhdistävä seikka tuntuu olevan
kiire. Elämän vauhtisokeus uhkaa sellaisia asioita, jotka viihtyvät vain hitaudessa.
Kolmas yhdistävä asia, tottumukselle perustuva elämän sujuvuus.
Toki arjen kudelmassa on monia kirkkaankin värisiä lankoja, mutta nämä kolme yhdessä – huoli, kiire ja saman toisto – muodostavat siihen hallitsevan harmaan silmikon. Jos
yhteinen koti on perustettu jaetulle rakkaudelle, kuten avioliiton ja perheen kohdalla
on, näyttää arkinen elämä asettavan todellisen haasteen kodin perustuksille. Kestääkö
rakkaus törmäyksessä – tai jatkuvassa hivuttavassa kitkassa – arjen painovoiman kanssa?
Ortodoksinen avioliittoon vihkiminen

TUOMAS K ALLONEN

haastaa ajatuksen arjen ja rakkauden törmäyskurssista. Se opettaa rakkaudesta, joka ei
ole pelkkää puuskaista tunnetta, vaan ennen
kaikkea vakaata tahtoa. Avioliitto on rakkauden tahtoharjoitusta, suurelta osin arkista
kilvoitusta, ponnistelua yhteiseen päämäärään, joka on Jumalan valtakunta. Vihkikruunuilla kuvataan perillä odottavia voittopalkintoja. Rakkauden harjoituksen on tietenkin oltava rakkautta – ei ilotonta puurtamista. Mutta kukaan ei lupaa sen olevan aina
hauskaa.
Vihkikruunut muistuttavat myös maailman luomisesta ja ihmiselle siinä annetusta tehtävästä: huolehtia luomakunnasta sen
kuninkaana ja kuningattarena, ja Jumalan
työtovereina luoda siihen uutta elämää. Avioliitossa puolisoille annetaan pieni yhteinen
valtakunta, oma perhe, kasvatettavaksi ja
huolehdittavaksi.
Vihkimisessä arkinen elämämme asetetaan
suorastaan kosmisiin mittasuhteisiin. Kun
ajattelee kruunattuja kuninkaallisia ja kaikkea sitä sekasortoista härdelliä, mitä lapsiperheenkin arki tarkoittaa – alkaa väkisin naurattaa! Kohottava näky kodista valtakuntana ja
tiukassa paikassa ilmoille kajahtava railakas
nauru – siinä hyvät eväät rukouksen ohella
arkisen kilvoituksen jaksamiseen.
”Lahjoita heille sellainen elatus, että he
kaikkea omistavina edistyisivät myös kaikissa hyvissä Sinulle otollisissa teoissa - - ja että
he Sinun edessäsi otollisina loistaisivat niin
kuin taivaan valot Sinussa, meidän Herrassamme.” - Avioliittoon vihkiminen
Kirkon suhde omistamiseen on kaksijakoinen: omaisuus voi olla vaarallinen kahle tai
mahdollisuus palvella Jumalaa. Turvallisilla
vesillä olemme, jos oivallamme kaiken olevan
meillä vain lainassa – kaikki elämämme hyvä,
jopa itse elämämme. Sitä ei ole tarkoitettu säilöttäväksi kodin seinien sisään, vain
oman hyvinvointimme suojaksi. Nykyihmisen kuluttaminen, ostaminen, kaman ja kokemusten haaliminen on jo patologista – se yrittää tukkia tyhjyyden kitaa.
Omasta perheestä ja kodista huolehtiminen on kristitylle ensimmäinen tehtävä, jota
ei saa laiminlyödä. Mutta niin kodin kuin
jokaisen kristityn kutsumuksena on ”kääntyä nurinpäin”: oman navan tuijottamisesta
näkemään lähimmäiset ja luomakunta ympärillä. Aviopuolisot on kutsuttu olemaan Jumalan hyviä taloudenhoitajia, jotka saamistaan
lahjoista jakavat kaikille tarvitseville.
”Anna heille ylhäältä taivaan kastetta

ja maan lihavuutta. Täytä heidän talonsa
vehnällä, viinillä ja öljyllä ja kaikella hyvyydellä, jotta he jakaisivat omastaan myös puutteessa oleville.”
Vieraanvaraisuudessa koti avautuu Kristukselle, joka lähestyy tarvitsevan ja vieraan
hahmossa. Jakamisessa koti avautuu Jumalan siunaavalle ja kaiken tarpeellisen lahjoittavalle kädelle.

Viimeinen muutto
”Vielä rukoilemme Herraa Jumalaa auttamaan tässä pyhitetyssä kodissa asuvia
elämään valon lapsina rauhassa ja rakkaudessa, todellisina kristittyinä, jotta kun heidän
maallinen majansa hajoitetaan maahan, heillä olisi Jumalan varustama asumus, iankaikkinen maja taivaassa, joka ei ole käsin tehty.”
-Kodinpyhitys
Kodinpyhityksessä uuteen kotiin asettuvia
muistutetaan siitä, että jokainen koti maan

Kodinpyhityksessä
pyhitetään kodin
huoneissa elettävä
elämä.
päällä on väliaikainen. Jokaisen niistä jätämme joskus taaksemme, viimeistään siirtyessämme ajasta iankaikkisuuteen.
Kuoleman muistamisen ei ole tarkoitus
tehdä tyhjäksi ajallisen elämän merkitystä,
elämämme askeleita ja kulloistakin kotiamme. Päinvastoin, kodinpyhityksessä paljastuva iankaikkisuuden näkökulma rikastaa
ja syventää elämäämme.
”Minun Isäni kodissa on monta huonetta
– enhän minä muuten sanoisi, että menen
valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen
valmistamaan teille sijaa mutta tulen sitten
takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä missä minä olen.” (Joh. 14:2-3)
Kodinpyhitys luo yhteyden näiden kahden
kodin – Taivaallisen Isän kodin ja tämän ajallisen kotimme – välille. Ajallisesta kodista tulee
valmistautumisen ja harjoituksen paikka.
Siinä me opettelemme rakastamaan lähimmäistämme ja Jumalaa, jotta rakkauden teot
samalla valmistaisivat meitä iankaikkisiin
asuinsijoihin. Koti ei olekaan paikallaan pysymistä, vaan matkantekoa – kotia kohti.
”Suo, oi Kristus, uskossa edesmenneen osallistua kirkkaasta ja jumalallisesta valkeudes-

Kunnioitus saa meidät ripustamaan ikonin hieman
silmien korkeutta ylemmäs.

tasi ja suo hänelle lepopaikka Aabrahamin
helmassa ja tee hänet otolliseksi iankaikkiseen
autuuteen, sillä Sinä olet ainoa armollinen.” Hautauspalvelus
Elämäämme sisältyy useampi muutto ja
jokainen niistä on suuri ponnistus. Muutto on
aina myös mahdollisuus luopua, jättää taakse
tarpeetonta. Uuteen kotiin viemme vain sen,
mitä todella tarvitsemme.
On kiehtovaa ajatella kuolemaa muuttona
muuttojen jatkumossa. Saamme jättää taaksemme koko sen raskaan muuttokuorman,
jota olemme retuuttaneet maallisten kotiemme välillä, ja joka on painanut myös sieluamme kohti maata. Onko jokainen muutto ja
luopuminen harjoittelua tähän viimeiseen,
suureen muuttoon?
Hankkiutuessamme viimeiselle muuttomatkalle meidät ympäröi läheisten joukko. Nyt he eivät kanna muuttolaatikoitamme, vaan rukouksia meidän puolestamme.
Erotammeko siinä myös toisen ryhmän,
vastaanottavan riemuitsevan seurakunnan, joka kutsuu meitä astumaan luokseen,
maailmasta riisuttuina, tyhjin käsin, taakoista
vapautunein sydämin.
”Anna oi Jumala, lepo palvelijallesi ja
saata hänet paratiisiin, jossa pyhien joukot ja
vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet. Saata,
oi Herra, lepoon nukkunut palvelijasi ottamatta lukuun mitään hänen synneistänsä.”

Pastori Tuomas Kallonen
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mukanaan Pyhältä Maalta. Ampullit sisälsivät
öljyä lampuista, jotka paloivat pyhillä paikoilla. Näistä ampulleista voidaan löytää Kristuksen syntymän lisäksi varhaisimmat kuvalliset
esitykset monista kirkkovuoden juhlista.
Ikonin kuvaus vastaa juhlan kontakki-veisua:
“Tänä päivänä Neitsyt yliolennolli
sen synnyttää ja maa tarjoaa luolan lähe
stymättömälle. Enkelit paimenten kanssa
ylistystä veisaavat. Tietäjät tähden mukana
vaeltavat...”

Kaiken pohjalla traditio

JOULUIKONIN SANOMA
RUKOILIJALLE
Ikoni kuljettaa Kristuksen syntymäjuhlan äärelle.

J

oulu eli Kristuksen syntymä ei kuulu vanhimpiin kristillisiin juhliin sillä
sitä alettiin viettää vasta 300-luvun
puolivälin jälkeen, joissakin idän paikalliskirkoissa kuten Jerusalemissa vasta 500-luvulla. Kristuksen syntymän vietto
oli aiemmin yhdistynyt Kristuksen kasteen
juhlaan tammikuun 6. päivänä. Joulusta haluttiin tehdä oma erillinen juhlansa nime8

onomaan joulukuun 25. päiväksi koska tuolloin vietettiin pakanallista roomalaista
voittamattoman auringon Sol invictus juhlaa.
Näin juhlan luonne saatiin muutettua vähitellen kristilliseksi. Auringon sijasta Kristus oli
se valo, joka tuli maailman pimeyteen.
Kristuksen syntymän ikonin klassinen ikonografia perustuu 400- ja 500-lukujen ampulleihin, joita pyhiinvaeltajat toivat

Ikonin molempien alanurkkien kohtaukset
perustuvat traditioon.
Syntymäikonissa on kaksi perusaspektia. Ensiksi se esittää tapahtuman todellisen
luonteen, Jumalan lihaksitulemisen todellisuuden. Meidät asetetaan kohtaamaan kristillisen uskon perusdogmi, jota ikoni alleviivaa
yksityiskohdillaan. Ne kertovat lihaksitulleen
Sanan jumalallisuudesta ja inhimillisyydestä.
Toiseksi ikoni näyttää tapahtuman vaikutukset maailman luonnolliseen elämään.
Gregorios Teologin mukaan Kristuksen
syntymä
“ei ole luomisen vaan uudelleenluomisen
juhla”
joka uudistaa ja pyhittää koko luomakunnan. Jumalan lihaksitulemisen kautta koko
luomakunta saa uuden merkityksen, missä
lopullinen päämäärä on sen kirkastuminen.
Tämän takia koko luomakunta ottaa osaa
tapahtumaan. Juuri syntyneen jumalallisen
lapsen ympärillä näemme koko joukon luodun
maailman edustajia, joista kukin tuo kiitoksen
omalla tavalla.
“Enkelit tuovat ylistysveisun, taivaat tähden,
tietäjät lahjansa, paimenet hämmästelynsä,
maa luolan, erämaa seimen ja me ihmiset
Neitsytäidin” (Juhlan stikiira).
Tähän lisänä ikonissa kuvataan eläin- ja
kasvikunnan antamat lahjat.

Kuvallinen sisältö
Merkityksen ja komposition kannalta ikonin
keskeinen hahmo on seimessä makaava lapsi,
joka on kääritty kapaloihin. Takana on syntymän paikka, pimeä luola. Gregorios Nyssalaisen saarnassa vedetään yhteys Kristuksen
syntymäluolan ja hengellisen valon välillä.
Tämä valo loistaa ihmiskunnalle, joka elää
kuoleman varjon uhkaamana. Luolan musta
suuaukko on symbolisesti juuri tämä synnin
vallassa oleva maailma.
Luukkaan evankeliumi kertoo seimestä ja
kapaloista ja myöhemmin mainitsee ne erityisinä enkelin antamina merkkeinä, joiden
avulla paimenet tunnistaisivat lapsessa

ihmiskunnan suurin kiitos
Jumalalle.
Jumalanäidin asennol
la on syvällinen merkitys
ja se on suoraan yhtey
dessä dogmaattisiin ongel
miin, joita on esiintynyt
eri aikoina. Marian asen
noilla on haluttu korostaa
joko Vapahtajan jumalal
lista tai inhimillistä puolta.
Joskus Maria on puolittain
istuvassa asennossa. Tällä
kuvataan sitä, ettei Maria
tuntenut synnytykseen liit
tyviä luonnollisia kipuja ja
että synnytys on neitseel
linen. Useimmiten Maria on
Luola, seimi ja kapalot ovat Jumalan tyhjentymisen merkkejä.
kuitenkin makaavassa asen
nossa osoittaen uupumusta
Vapahtajansa.
ja väsymystä. Tässä korostetaan Vapahtajan
Juhlan stikiiran mukaan seimi oli erämaan
lahja jumalalliselle lapselle. Erämaa, tyhjä
asumaton paikka, tarjosi suojaa Vapahtajal
”Ja tämä olkoon teille
le, jota maailma ei hyväksynyt. Erämaa on
merkkinä...”
Vanhan testamentin ennuskuva. Israelilaisille
taivaasta satanut manna muuttuu eukaristian
(Luuk. 12:2).
esikuvaksi. Seimi on esikuva alttaripöydälle,
jossa Kristuksesta tulee eukaristinen leipä.
Luola, seimi ja kapalot ovat Jumalan
kenosiksen, tyhjentymisen, merkkejä. Jumalan inhimillistä puolta ja sitä, ettei lihaksitulemi
äärimmäinen nöyryys, joka on näkymätön nen ole mikään illuusio.
hänen luonnossaan, tulee näkyväksi ihmi
Keskusryhmän ympärillä ovat yksityis
skunnan vuoksi tapahtuneessa lihaksitulemi kohdat, jotka todistavat inkarnaatiosta ja
sessa. Hän syntyy luolassa ja hänet puetaan sen vaikutuksesta koko luotuun maail
kapaloihin. Tämä kuvaa ennalta Kristuksen maan. Enkeleillä on kaksinainen tehtävä. He
kuolemaa ja hautaamista, hautaluolaa ja ylistävät ja tuovat hyvän sanoman. Ikonissa
käärinliinoja.
tämä esitetään niin, että osa enkeleistä katsoo
Luolassa seimen vierellä seisovat aasi ja ylöspäin samalla ylistaäen Jumalaa ja osa on
härkä. Evankeliumi ei mainitse niitä mutta kääntynyt paimenten puoleen. Paimenet
siitä huolimatta ne esiintyvät lähes kaikissa kuuntelevat enkelin sanomaa ja toisinaan yksi
Syntymän kuvauksissa. Eläinten sijoittami paimen soittaa huilua tuoden näin tapahtu
nen keskeiselle paikalle kertoo siitä, kuinka maan inhimillisen piirteen. Ihmisten soitta
tärkeänä kirkko on pitänyt tätä yksityiskohtaa. ma musiikki yhtyy enkelten lauluun.
Kyseessä on profeetta Jesajan ennustus.
Luolan toisella puolella ovat tähden johdat
“Härkä tuntee omistajansa ja aasi isäntänsä tamat itämaan tietäjät ratsastaen joko ratsas
seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani tamassa tai seisomassa käsissään lahjo
ei tajua” (Jes. 1:3).
ja vastasyntyneelle. Lahjoista kulta kuvaa
kuninkuutta, suitsuke jumaluutta ja mirha
Luodun maailman edustajat
viittaa Kristuksen kuolemaan.
Jumalanäidin asema on keskeinen ikonissa.
Tähdestä suuntautuu säde kohti luolaa.
Hänet kuvataan erillään muista hahmoista ja Tämä säde yhdistää tähden ikonin rajojen
usein myös muita kookkaampana. Hän lepää ulkopuolelle ulottuvaan tilaan, joka symbol
vastasyntyneen vierellä ja luolan ulkopuolella oi taivaallista maailmaa. Tähti ei siis ole vain
patjalla, joita juutalaiset käyttivät matkustaes jokin kosminen ilmiö vaan sanasaattaja toises
saan. Maria on “kaikkien luotujen uudistus” ta maailmasta. Se tuo ilmoituksen taivaallisen
uusi Eeva. Eevasta tuli kaikkien ihmisten äiti lapsukaisen syntymästä. Tuo taivaallinen valo
kun taas Mariasta tulee uudistuneen ihmi oli kätketty juutalaisilta mutta loisti pakanoille.
skunnan äiti. Tämä ihmiskunta jumaloituu
Paimenissa kirkko näkee juutalaisen kirkon
Kristuksen lihaksitulemisessa. Maria on alun ja tietäjissä kansojen alun eli pakanoiden

kirkon. Paimenet olivat yksinkertaisia ja vailla
sivistystä. Heille Jumala puhui suoraan. Tietä
jät edustavat korkeaa sivistystä ja oppinei
suutta. Heidän oli tehtävä pitkä matka omas
ta viisaudesta kohti absoluuttista totuutta.
Itämaan tietäjien läsnäolo voidaan ymmärtää
niin, että kirkko kunnioittaa ja pyhittää inhimil
lisen tiedon ja tieteen koska myös se voi johdatta
ihmisiä kirkon luo. Tietäjät esitetään eri ikäis
inä. Tällä halutaan korostaa sitä, että ilmoitus
annetaan ihmisille riippumatta heidän ikävu
osistaan tai kokemuksestaan.
Ikonin alanurkassa on kaksi kätilönaista,
jotka pesevät lasta synnytyksen jälkeen. Joosef
oli tuonut heidät auttamaan synnytyksessä.
Kuvaus perustuu Raamatun ulkopuolisiin
apokryfisiin evankeliumeihin. Nämä teks
tit ovat olleet lähteinä monille ikoniaiheille.
Tämä arkipäiväinen kohtaus kertoo kuinka
vastasyntynyt Vapahtaja oli kuten muutkin
lapset inhimillisten luonnonlakien alainen.
Toinenkin yksityiskohta kertoo kuinka
Kristuksen syntymässä “luonnon järjestys
kumoutuu”. Joosef ei kuulu ikonin keskeisi
in henkilöihin, koska hän ei ole lapsen isä.
Joosefin hahmo on erillään muista. Hän istuu
mietteissään ja hänen edessään seisoo paime
nen asuun naamioitunut saatana, joka yrittää
vietellä Joosefia. Joskus saatanalla on sarvet
ja pieni häntä. Liturgiset tekstit kertovat siitä,
kuinka Joosefilla on epäilyksiä ja hänen sielun
sa on hämmennyksen tilassa. Saatanan vaiku
tuksesta Joosef epäilee neitseellistä synny
tystä koska se on luonnonlakien vastainen.
Tämä väite on noussut toistuvasti esiin kirkon
historiassa ja se on ollut perustana monille
harhaopeille. Joosefin hahmossa ei kuvata
vain hänen henkilökohtaista draamaansa
vaan se on samalla koko ihmiskunnan draa
ma. On vaikeaa hyväksyä jotain, joka ylittää
luonnon lait.
Joissakin ikoneissa Maria katsoo lapsukai
seen mietiskellen sitä, mitä lapsesta oli sanot
tu. Toisissa ikoneissa Maria puolestaan katsoo
Joosefiin kuin tuntien myötätuntoa hänen
mielentilaansa kohtaan. Näin ikoni opettaa
suvaitsevaisuutta ja myötätuntoa myös inhi
millistä epäuskoa ja epäilyä kohtaan.
Jyrki Pouta
Lähteet:
Lossky Vladimir, Ouspensky Leonid. 1982.
The meaning of icons. St. Vladimir’s seminary
press. New York.
Monk of the Eastern Church. 1980. The Year
of Grace of the Lord. St. Vladimir’s seminary
press. New York.
Juhlaminea,1987, Ortodoksien kirjallisuuden
julkaisuneuvosto.Pieksämäki.
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tamisia, toisinaan vangitsemisia, väkivaltaisia
lasten erottamisia vanhemmistaan ja hyvin
usein julman kuoleman. Tällaisia historioita
paljon kärsinyt Venäjän ortodoksinen kirkko
tuntee hyvin monia ja sillä on noilta vuosilta
lukematon joukko tunnettuja ja tuntemattomiksi jääneitä marttyyrejä ja ortodoksisen
uskon tunnustajia.

Naisten kirkko

Petroskoin Ristin kirkko.

NEUVOSTOAJAN
ORTODOKSINEN KOTI
Miten uskontokasvatus tapahtui Neuvostoliitossa, jossa
ateismi oli julistettu pääuskonnoksi? Kuinka kansa saattoi
saada edes perustietoja ortodoksisuudesta? Tästä kertoo
rovasti Pavel Pugovkin.

N

euvostoliiton ateismin vuosina ei
kouluissa saanut olla minkäänlaista uskonnollista opetusta ja
jopa Jumalan tai kirkon mainitseminen oli kiellettyä. Jos avaamme minkä tahansa neuvostovallan aikana painetun kirjan
saatamme nähdä, että sanat Jumala, Herra,
Jumalansynnyttäjä tai Kristuksen syntymä on
10

kirjoitettu poikkeuksetta pienellä kirjaimella.
Tietysti koko ajan, jopa kaikkein julmimpina, kaikkein verisimpinä ja hirveimpinä ortodoksisen uskon vainon vuosina oli kokonaisia
perheitä, jotka urheasti tunnustivat uskoaan.
Sen vuoksi he saivat kestää todellista vainoa
ja kärsimyksiä: oikeuksien epäämistä, loukkauksia ja vainoa koulussa ja työpaikalla, erot-

Suurimmassa osassa perheitä ei Jumalaa
tai kirkkoa ylipäätään muistettu. Ymmärrys
uskosta oli hävitetty, se oli kulunut pois yhteisön tietoisuudesta, ja neuvostoajan ihmisillä
ei ollut käsitystä mistään kirkollisista juhlista.
Niiden paikan olivat täyttäneet neuvostojuhlat, joista suosituin ja rakastetuin oli uudenvuoden juhla. Se on säilyttänyt asemansa
näihin päiviin saakka.
Kuinka kirkko eli niinä vuosina? Mitä ihmiset saattoivat oppia uskosta, mitä he oppivat
ortodoksisuudesta?
Pääasiallisimmat ortodoksisen perinteen säilyttäjät olivat meidän isoäitimme
-mummot. Juuri he olivat ”mirhantuojanaisia”, jotka säilyttivät kirkon. Ei niin kovinkaan
kauan sitten, n. 30-40 vuotta takaperin saattoi
nähdä, että ortodoksisissa kirkoissa oli pääasiassa vai naisia ja usein vieläpä hyvin kunnioitettavassa iässä olevia. Naisten vuoksi saattoi
jopa kuulla sellaisen määritelmän kirkosta,
kuin ”Valkoisten huivien kirkko”.
Mutta miksi vain he kävivät kirkossa? Minkä
vuoksi siellä ei ollut miehiä eikä lapsia? Yksinkertaisesti siitä syystä, että valtiovalta tarkasti vahti, ettei nuoriso kävisi kirkossa. Joulun
ja Kristuksen ylösnousemusjuhlan aikoina
kirkkojen ympärille oli määrätty partioimaan
miliisejä ja ”kansan järjestyspartioita”, jotka
pyydystivät kaikki kirkkoon jumalanpalveluksiin pyrkivät nuoret.
On myös muistettava järjestelmällinen
valtiollinen uskonnonvastainen propaganda. Niin elokuvissa kuin kirjallisuudessakin
pappi ja uskovaiset kuvattiin toistuvasti juoppoina, kelvottomina, älyllisesti jälkeenjääneinä tai petollisina ihmisiä, jotka olivat valmiit
pettämään isänmaan tai tekemään minkä
tahansa muun katalan teon.

Kaste kaukana kotoa
Uskonnon vastaisuus johti siihen, että saatettiin matkustaa kastamaan lapsi toiseen
maakuntaan. Ei ole salaisuus, että uskonnonvastainen taistelu ei Neuvostoliitossa ollut
joka paikassa samanlaista. Karjalassa se oli
erityisen julmaa ja armotonta, mistä johtuen 1980-luvulla koko suuressa kansantasavallassa oli ainoastaan neljä toimivaa ortodoksista kirkkoa. Yksi niistä oli Sortavalas-

sa, toinen Aunuksessa ja kaksi Petroskoissa.
Toisilla alueilla maata, minulle tuntemattomista syistä johtuen, osa kirkoista sai jatkaa
toimintaansa. Tällaisesta voi esimerkkeinä
mainita Ukrainan, Valko-Venäjän, Venäjän
eteläosat, Kubanin ja myös sellaiset suurkaupungit kuin Moskovan ja Leningradin.
Kysymys ei ollut ainoastaan siitä, että melkein
kaikki kirkot olivat tuhottu, häpäisty tai suljettu, sillä jos päättäjät saivat tietoonsa, että olit
kastattanut lapsesi, niin sinut saatettiin erottaa työstäsi tai menetit opiskelupaikkasi. Sen
vuoksi tuli tavaksi kastaa lapset Ukrainassa,
Donilla, Etelä-Venäjällä tai missä vain, josta
eivät oman paikkakunnan asukkaat tai työtoverit saisi tietää. Ja myös siellä kaukana saatettiin
kaste toimittaa ehdottoman salaisesti, yöllä ja
kotona. Mutta miten toimivat he, joiden ei ollut
mahdollista matkustaa kauas kotoa kastamaan
lapsiaan tai joilla ei ollut sukulaisia Ukrainassa
tai vaikkapa Volgogradissa? Kuinka toimittiin
esimerkiksi Kalevalan (entinen Uhtua) kylässä
Karjalassa, jonne ensimmäinen pappi ilmaantui vasta vuonna 1998? Siellä, kuten monissa
muissakaan paikoissa, kaupungeissa ja kylissä
ei ollut toimivaa kirkkoa koko neuvostovallan
aikana ja niin kasteet kuin hautaukset suorittivat mummot. Ja nämäkin toimitukset tehtiin
ehdottoman salaa ja kotona. Tietenkään eivät
kasteet tai hautaukset olleet sellaisia, jotka ortodoksinen pappi toimittaa, koska esimerkiksi
kastettavan mirhalla voitelu jäi suorittamatta.
Kuitenkin vastoin käsittämätöntä uskonnonvastaista propagandaa, toimituksia silti suoritettiin.

Esimerkkinä muille
Voin kertoa tässä yhden esimerkin. Ollessani
Aunuksen Vitelen kylän pyhän suurmarttyyri
Georgioksen kirkon pappina minut kutsuttiin

naapurikylään Gavrilovkaan (Gaulisto) toimittamaan hautauspalvelus. Kun olin haudannut vainajan, leski pyysi
minut kanssaan ruokailemaan. Keskustelumme
aikana hän kiitti minua
palveluksesta ja totesi, että on hyvä, kun on
oma pappi ja hautaus on
oikea. Sitten hän totesi
luonaan käyneen edellisenä päivänä naapurin mummon, joka oli
haudannut miehensä omalla tavallaan.
Lesken oli helppo havaita
hämmästykseni tiedosta ja pyysin saada tutustua mummoon. Tapaamisessamme kyselin
häneltä tarkkaan, kuinka hän toimittaa hautauksen (mummolla oli
kokemusta myös kasteiden toimittamisesta) ja pyysin, ettei hän
jatkossa enää toimittaisi
niitä. Sehän ei enää ole
tarpeen, koska kolmen Petroskoin ja Karjalan piispa Manuil vihki Pavel Pugovkin papiksi 23.3.2002.
kilometrin päässä on
saatavilla pappi, joka on valmis auttamaan.
välinen ortodoksisten naisten päivä” vastaVenäjän ortodoksisessa kirkossa pidetään kohtana maalliselle, neuvostoajalta periyhyvin suuressa arvossa pyhien mirhantuoja- tyvälle maaliskuun kahdeksantena päivänä
naisten tekoja ja heitä juhlitaan laajalti ja iloi- juhlittavalle naisten päivälle. Miksi ortodokten kolmantena pääsiäisen jälkeisenä viik- sit rakastavat niin kovasti tätä juhlaa ja miksi
kona. Pyhien mirhantuojanaisten juhla sai kaikki ortodoksiset naiset niin laajasti ja iloiuskovan kansan parissa nimen ”kansain- ten juhlivat tätä päivää? Sitä juhlitaan sen
vuoksi, että naisia onnittelee tuolloin koko
ortodoksinen Venäjä, joka arvostaa korkealle
heidän työtään ja uhrautuvaisuuttaan Kristuksen ja Hänen kirkkonsa palvelussa kaikkein kauheimpina ja synkimpinä uskonnonvastaisten vainojen vuosina.
Juuri naiset ja pääasiassa mummot olivat
ortodoksisen uskon säilyttäjiä ja kristillisen
moraalin ankaria puolustajia ja ortodoksisen
uskon perusasioiden opettajia neuvostoaikana. Kaikkein keskeisintä on, että he omalla
esimerkillään ja omalla elämällään kykenivät opettamaan lastenlapsilleen tärkeimmän,
eli uskon Vapahtajaan, meidän Herraamme
Jeesukseen Kristukseen.
Rovasti Pavel Pugovkin
Venäjänkielestä kääntänyt
metropoliitta Arseni
Kuvat isä Pavelin kotialbumista.

Isä Pavel laulamassa vaimonsa Ekaterinan ja tyttärensä Liisan kanssa Vetelen koulun juhlassa.
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Kasvokkain

CHARLES ROWLEY
– MATKALLA KOTIIN

Leveää amerikanenglantia puhuva mies saapuu Joensuun seurakunnan virastoon
Kiteen Juurikan kylästä. Mukana hänellä on vaimonsa Eira ja valokuva-albumi täynnä
muistoja vuosien takaa. Stetson-hattu siirtyy päästä naulakon hyllylle. Aikansa tarinoita
kuunneltuaan, haastattelija tuntee kulkevansa Manhattanin kaduilla New Yorkissa.

C

harles Rowley syntyi vuonna 1938
Clevelandissa, Ohiossa Yhdysvalloissa. Hän muutti noin 1-vuotiaana New Yorkiin asumaan isovanhempiensa luo. Charlesin isovanhemmat
olivat suomalaisia siirtolaisia, isoäiti Yhdysvaltoihin töihin tullut kotiapulainen ja isoisä Terijoelta kotoisin ollut puuseppä. Isoisä
oli kulkenut Euroopasta laivalla Brooklynin
satamaan ja pelännyt, että hänet käännytettäisiin pois maasta, joten hän oli hypännyt
sataman edustalla laivan kannelta mereen ja
uinut Brooklyniin. Pelko oli kuitenkin turha ja
isoisä sai pian laillisen Yhdysvaltain kansalaisuuden. Isovanhemmat tapasivat suomalaisten siirtolaisten yhteisissä kokoontumisissa
sikäläisessä Suomi-keskuksessa. Isoäidin silloinen työnantaja, varakas keksijäperhe, kysyi heilastelemaan tulleelta suomalaispojalta: mitä sinä kaipaat eniten Suomesta? Hän
vastasi kaipaavansa saunaa, johon työnantaja oli reagoinut pyytämällä tätä rakentamaan
12

perheelle saunan.
Näin Charlesin isoisä päätyi rakentamaan
suomalaisia saunoja New Yorkin eliitille.
Charlesin kasvettua isoisä otti hänet mukaan
rakennustyömaille ja näin Charles oppi itsekin rakentamaan saunoja. Saunomisesta tuli
Charlesille rakas tapa ja hän muistelee istuneensa pienenä poikana pienessä vesisaavissa New Yorkin liepeillä sijainneen järvenrantamökin saunassa. Näillä saunareissuilla
Charles muistaa tavanneensa mm. Larry
Thornen, eli Lauri Törnin; II maailmansodan
myllerrysten jälkeen Yhdysvaltoihin siirtyneen suomalaisen sotilaslegendan. Kuulaat
kesäillat järvenrannalla, saunan lämmössä
herättivät Charlesin sisällä kaipuun johonkin
missä hän ei ollut ikinä ennen käynyt.
– Halusin aina päästä käymään Suomessa,
esi-isien mailla, Charles kertoo.
Charles lopetti koulunkäynnin jo 16-vuotiaana, osti auton ja ajeli ympäri Pohjois-Amerikkaa. Kun isoisä kuoli, Charles jatkoi hänen

jalanjäljillään saunojen rakentamista ensin
osa-aikaisesti, sitten kokopäiväisesti. Myöhemmin Charlesille tarjoutui tilaisuus ottaa
uusi suunta työelämässä ja saunojen kautta
hän löysi tiensä sisustussuunnittelun ja elokuvatuotantojen pariin.

Saunoja ja maailman tähtiä
Charlesin osaaminen rakennusalalla teki hänet New Yorkissa halutuksi sisustussuunnittelijaksi. Pian hänen asiakas-, ja tuttavapiirinsä täyttyikin lukemattomista tutuista nimistä.
Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Burt Reynolds,
Dean Martin, Harrison Ford - nimilistaa voisi jatkaa lähes loputtomiin. Yksi tärkeimmistä henkilöistä Charlesin uran varrella on kuuluisa näyttelijä ja ohjaaja Paul Newman. Charles päätyi rakentamaan hulppean saunan Newmanille tämän Manhattanin asuntoon ja Glamor-lehti kirjoitti artikkelin tuosta rakennusprojektista ja Charlesista. Tästä alkoi vuosikymmeniä kestänyt ystävyys Newmanin kans-

vastassa jotakuta, hän näki eksyksissä olevan näköisen nuoren naisen.
– Menin juttelemaan hänelle, ja
selvisi että nainen on suomalainen.
Juttelimme vähän, koska Suomi oli
minulle tuttu maa, vaikken ollut
siellä koskaan käynytkään, Charles
muistelee.
Tämä nuori nainen oli Eira,
jonka kanssa Charles meni naimisiin Lahden maistraatissa. Eiran
ehtona kosintaan suostumisessa
oli ollut, että heidän täytyy päästä
Suomeen asumaan. Koska Charlesilla oli kolme lasta edellisestä
avioliitosta Yhdysvalloissa, oli uuFort Lauderdalessa sijaitseva jättimäinen sokeriruokopelto den avioparin kuitenkin palattava
toimi Burt Reynoldsin tähdittämän Stick-elokuvan takaa-ajoa,
takaisin Yhdysvaltoihin hoitamaan
räjähdyksiä ja tulta sisältäneen alkukohtauksen näyttämönä.
lapsia, ja myöhemmin vielä yhsa, joka johti Charlesin rakentamaan New- teistä, neljättä lasta. Vasta lähes 30 vuotta
manille yhteensä noin kolmekymmentä sau- myöhemmin Eiran suunnitelma paluusta
naa ympäri Yhdysvaltoja. Paul Newman ha- Suomeen saattoi onnistua.
lusi ehdottomasti päästä saunomaan joka aaNäin Charlesin ura elokuvien parissa Yhmu kaikkien elokuviensa kuvauspaikoilla. dysvalloissa jatkui ja Charlesin työskennelKussakin paikassa Charles räätälöi saunat lessä elokuvien parissa, Eira hoiti lapsia, healusta loppuun. Eräänkin saunan Charles ker- vosia ja koiria heidän kotitilallaan New Jersetoo rakentaneensa jopa asuntoveneen katol- yssä. Charles oli tuona aikana mukana työsle. Charles kertoo jännittävän yksityiskohdan tämässä monia suomalaiselle elokuvayleisölPaul Newmanin tavasta upottaa kasvonsa jo- lekin tuttuja elokuvia, kuten esimerkiksi Poka aamuisen saunakäynnin jälkeen jäillä täy- liisiopisto-elokuvien sarja. 80-luvun alussa
tettyyn kulhoon. Kyseinen ”kylmäpäinen” ta- Charles oli mukana myös tv-sarjojen tuotanpa päätyi jopa Puhallus-elokuvan kohtauk- noissa, joista tunnetuin lienee Miami Vice.
seen.
Charlesin suomalaisista juurista ja kielitaiCharlesin osoitettua taitonsa niin saunan- dosta kysyttäessä hän kertoo mielenkiintoisen
rakentajana kuin sisustussuunnittelijanakin, tarinan. Vuonna 1943, ennen kouluikää,
alkoi hän olla tuttu kasvo monien elokuvien Charles puhui ainoastaan isovanhempiensa
tekijöiden keskuudessa. Pikkuhiljaa Charle- kieltä, suomea. Ensimmäisenä koulupäivänä
sille alkoi kertyä kokemusta elokuvanteosta hän ei ymmärtänyt koulussa mitään ja hän
niin location managerina ja production ma- joutui kiusaamisen kohteeksi niin opettajan
nagerina ja on myös tuottanut joitakin eloku- kuin oppilaidenkin taholta. Isovanhemmat
via.
päättivät siitä lähin puhua Charlesille yksinomaan englantia. Suomen kieli katosi ajan
Kohtaamisen kautta kotiin
myötä Charlesilta kokonaan. Kielimuutos oli
Vuonna 1973 Charlesille tapahtui jotain, mi- Charlesille selviämisen keino politisoitukä määrittää hänen elämäänsä Kiteellä tänä- neessa yhteiskunnassa, jossa II maailmansokin päivänä. Hänen ollessaan lentokentällä dan ajan Saksan ja Suomen liittolaisuus liittoutuneita joukkoja vastaan oli vielä lähihistoriaa.

voi Venäjälle tehtyjen matkojen myötä. Tutuiksi ovat tulleet mm. Valamon ja Novospasskin luostarit. Erityiseksi kiinnepisteekseen hän
mainitsee ikonit. Ikonit ovat Charlesille portti ja rukouksen keskittymispiste ja niille voi
puhua sisäisimmätkin ajatukset. Charles on
viime vuosina ideoinut mm. ikonimaalauksesta kertovan dokumentin, Icon born, jonka
toteutti yhdessä venäläissyntyisen ja sittemmin Iso-Britanniassa ja Ranskassa vaikuttaneen tuottaja Pasha Shilovin kanssa.
Charles on myös tukenut ikoneiden luomistyössä Eiraa, joka on taitava ikonimaalari.
Kun kielimuuri on ollut korkea ja maailma
ympärillä jatkuvassa muutoksessa, ikonit ja
jumalanpalvelukset ovat tarjonneet, ja tarjoavat jotakin pysyvää, pyhää ja muuttumatonta. Kiteellä sijaitsevan Pyhän Kolminaisuuden ja Pyhän Nektarioksen kirkon palvelukset ovat olleet rauhoittavia ja tunnelma on
ollut Charlesille hyvä. Jumalanpalveluksissa
saa olla vapaasti, ilman paineita.
Uuden pohjoisen kotimaan luminen talvi
ei haittaa Charlesia, vaan päinvastoin tekee
olon jopa kotoisaksi. Uudessa kodissa Charles rakensi ensitöikseen Eiralle saunan ja sahasi lammelle avannon. Kitee on nyt ollut
Charlesin ja Eiran kotipaikka noin 20 vuoden
ajan. Muutto Joensuuhun on kuitenkin mietteissä. Pihatyöt ja talon hoito vaativat liikaa
työtä ja aikaa. Charlesilla ei ole matkakuumetta. Rauhallinen elämä Eiran kanssa on
tällä hetkellä elämän pääpainopisteenä.
– Tärkeintä on, että olen löytänyt tien kotiin, Charles toteaa hymyillen ja nappaa stetsoninsa hattuhyllyltä takaisin päähän.
Valeria Ratilianen ja Aleksi Suikkanen
Kuvat: kirjoittajien ottamia
ja Charles Rowleyn kotialbumista.

Pysyvää pyhää

Charles yhdessä puolisonsa Eiran kanssa.

Uskonto ja hengellisyys olivat Charlesille tuttuja jo nuorena, mutta ortodoksiseen kirkkoon
Charles tutustui ja liittyi Eiran myötä. Eira oli
päättänyt, ettei muuta paikkakunnalle, jossa
ei ole ortodoksista kirkkoa. Kiteen kirkko oli
juuri valmistunut, kun pari muutti Juurikan
kylälle ja Eirasta tuli pian kirkon isännöitsijä,
missä tehtävässä hän edelleen on. Charlesin
kiinnostus ortodoksista kirkkoa kohtaan kas-

Charles ja Paul Newman elokuvan Harry & Son
kuvauksissa Fort Lauderdalen keskustassa..
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Renkaita vedessä

Näkymättömät kanssakulkijat

E

lämme ihmisten keskellä, yhteiskunnan jäseninä, jossa olemme
enemmän tai vähemmän läheisesti
tekemisissä toistemme kanssa. Perheenjäsenet, läheiset ja ystävät muodostavat
ryhmän, jonka puitteissa on yksinkertaista ja
luontevaa antaa ja saada tukea. Elämänkaaren aikana tämä ryhmä tai oikeammin ihmiset vaihtuvat ja läheisyyden astekin voi muuttua. Toivottavaa on kuitenkin, että joitakin
läheisiä ihmissuhteita on koko elämän ajan.
Näiden näkyvien kanssakulkijoiden lisäksi
on myös näkymättömiä sellaisia. Näitä ovat
kaikki pyhät, mutta ehkä erityisesti enkelit.
Enkelit ovat ikuisen elämän viestintuojia tai
ehkä vielä useammin he vain olemassa olollaan todistavat siitä, että ikuinen elämä on
tässäkin, tässä ajassa ja paikassa – koska se
on juuri ikuinen.

tai enkelien päivää. Kirkko jakaa enkelit eli
ruumiittomat voimat yhdeksään luokkaan,
joista tavallisimmin lauluissa tulevat esille
serafit, kerubit, ylienkelit ja enkelit. Ylienkeli
Mikaelia pidetään ruumiittomien voimien
päällikkönä ja hänet kuvataan miekka kädessä. Ylienkeli Gabriel ilmestyi muun muassa neitsyt Marialle kertoen Jeesuksen tulevasta syntymästä. Gabrielilla on usein lilja
tunnuksenaan. Muistamme myös Luukkaan
jouluevankeliumista kohdan, jossa ensin Herran enkeli kertoi Jeesuksen syntymästä ja
jossa tämän jälkeen ilmestyi suuri joukko enkelitä, joka lausui: Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän
rakastaa.

Kastetoimituksen yhteydessä rukoilee
kirkko, että kastettava saisi enkelin suojakElämän kaikissa vaiheissa enkelit ovat saattajiamme. Kirkko rukoilee aamuin illoin
anoen rauhan enkeliä, uskollista johdattajaa,
sielujemme ja ruumiidemme suojelijaa. Enkelit ovat osa hengellistä todellisuutta, johon
kirkko jatkuvasti ylläpitää siltaa.
Enkelien läsnäolo saattaa ilmetä erityisen
selkeästi sellaisissa elämänvaiheissa, joissa
yksinäisyys on tullut oman elämän osaksi.
Olipa yksinäisyys omavalintainen tai ei-toivottu, enkeli voi olla turvallisuustekijä: vaikkei sitä havaitse, sen läsnäolo avartaa ihmisen
mielen tilaa. Enkeli ei esitä vaatimuksia eikä
vaadi tilaa, vaan hän on vain hiljaisena muistutuksena ikuisuuden levollisesta muuttumattomuudesta.

Ajatukset enkeleistä tulevat ajankohtaisiksi
näin syksyllä, kun 8. marraskuuta on ylienkeli
Mikaelin ja kaikkien taivaallisten voimien
juhla. Kirkko viettää lisäksi joka arkimaanan14

seen. Tämä suojelusenkeli on kristityn saattajana koko elämän ajan. On luonnollista ajatella, että juuri hän on se enkeli, jonka läsnäolo on toisinaan aavistettavissa. Suojelusenkeliltä pyydämme tukea pysyäksemme Kristuksen viitoittamalla tiellä.

Enkeleitä ei näytä olevan helppoa erottaa
ihmisistä niissä muutamissa tapauksissa,
joissa he ilmestyvät näkyvässä muodossa. Silloin heillä ei ole siipiä, kuten ikoneissa. Ylienkeli Gabrielin tuesta Tobiaalle kerrotaan Tobiaan kirjassa, joka kuuluu Vanhan testamentin deuteronomisiin (apokryfisiin) kirjoihin.
Rafael oli Tobiaan matkakumppanina koko
pitkän matkan ajan ja ilmoitti itsestään vasta
Tobiaan päästyä turvallisesti palaamaan kotiin. Niinpä kirkon matkalle lähtevien rukouksissa pyydetään lähettämään enkeliä matkakumppaniksi. Kaunis tapa on myös toivottaa matkalaisille ’enkeleitä matkaanne!’.
Enkelien näkeminen ei kuitenkaan ole mikään tavoite. Pyhät isät päinvastoin varottavat
siitä. Heidän kokemuksensa mukaan on kovin tavallista, että kyse on vain harhakuvitelmasta, jonka todesta ottamisesta ei seuraa
mitään hyvää.

Hengellisille asioille on ominaista, etteivät
ne ole aistein havaittavissa. Näin on myös näkymättömien kanssakulkijoiden laita: niiden
läheisyys on välistä aavistettavissa, välistä taas
ei. Hengellisen ulottuvuuden sisältö on kuitenkin pysyvä. Sen osana ovat rauhan enkelit,
uskolliset johdattajamme, sielujemme ja ruumiidemme suojelijat.
Sergius Colliander
Kirjoittaja on
Heinävedellä asuva pappi

METROPOLIITTA ARSENI

METROPOLIITTA ARSENI

Munkki Stefanos.

Kotina Erakkola
Rasimäen kylässä on munkki Stefanoksen koti.

– Aluksi Rasimäen talo oli kakkosasuntoni,
mutta kun kummastakin paikasta oli maksettava kiinteistövero ja Porin talon katto alkoi
Metropoliitta Arseni
vuotaa, päätin luopua siitä ja sain myytyä sen
viikossa. Ajattelin myös, että Rasimäen
hiljaisuudessa minulla olisi paremmat
mahdollisuudet kehittyä hengellisesti
ja myös ikonimaalarina. Nyt olen asunut
Rasimäellä neljätoista vuotta.
– Arkkipiispa vihki minut 28. maaliskuuta vuonna 2010 munkiksi, ja sain nimekseni Stefanos. Olen elänyt koko elämäni
yksin ja tästä uudesta kodistani tuli vihkimyksen myötä minulle kilvoituspaikka
ja Erakkola.
Munkki Stefanos kertoo päivärytminsä
olevan säännöllinen. Herätys on viideltä ja aamurukoukset kuudelta. Kesällä
hän lukee ne pyhäkössä ja talvella keljassaan. Päivät kuluvat ikonimaalaus- ja
kotitöissä. Erakkolan pihalla seisoo hirsirakenteinen pieni rukoushuone, joka on
pyhitetty Johannes Krysostomoksen ja
Ristin ylentämisen kunniaksi. Pyhäkön
temppelijuhlaa vietetään Ekumeenisen
patriarkan siunaamana päivänä luonnon
puolesta eli syyskuun ensimmäisenä.
Sen jälkeen munkki Stefanos erakoituu
aina jouluaattoon saakka, jolloin osallistuu seurakunnan palveluksiin.
Pieni rukoushuone on pyhitetty Johannes
Krysostomoksen ja Ristin ylentämisen kunniaksi.
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uojärveläiset raivasivat 1940-luvulla
Valtimon tiettömään korpeen kumpuilevalle, joen halkomalle, valtion
karjalaisille evakoille luovuttamalle
maalle itselleen uudet asuinsijat. Rasimäeksi nimetyn kylän läpi mutkittelee tie, jonka
molemmille puolille rakennettiin rintamamiestaloja. Nykyisin suurin osa asumuksista on ainoastaan kesäkäytössä tai tyhjillään.
Kylän korkeimmalla paikalla sijaitseva talo on
kuitenkin asuttu, se on munkki Stefanoksen
koti ja Erakkola.
Kun Harri Stefanius oli 2000-luvun alussa
maalaamassa Valtimon Pyhän Kolminaisuuden kirkkoon ikoneja, toimittaja Anita Korkatsu-Palo houkutteli hänet etsimään Rasimäeltä myytävää taloa. Kaupan oli useita tyhjillään olleita mökkejä, joista parhaaksi valikoitui kylän näköalapaikalla seisonut keltainen
kesäasuttu talo. Munkki Stefanos kertoo:
– Rahaa minulla ei ollut yhtään. Siksi
matkustin kotikaupunkini Porin Osuuspankkiin kysymään lainaa. Virkailijat sanoivat,
etten voi saada lainaa, kun ei ole säännöllisiä tuloja. Lupasivat kuitenkin miettiä yön
yli ja pyysivät tulemaan seuraavana päivänä
uudestaan. Aamulla sitten sanoivat antavansa lainan, mikäli puolestani lupaan maalata
yhden ikonin joka kuukausi. Vakuudeksi jäi
Porissa ollut purkukuntoinen kotitalo.
Veli Stefanos jatkaa:

Munkki Stefanos on pohtinut yksinäisyyttä ja kirjoittanut siitä blogissaan. Hänen
mukaansa yksinäisyys on taitolaji ja se voi olla
vaarallista. Yksinäisyyteen voi johtaa moni
asia, mutta siitä voi myös päästä eroon kirkon
tai harrastusten kautta. Erakoitunut ihminen
saattaa alkaa pelätä niin ihmisiä kuin myös
vieraita paikkoja. Kodista voi näin muodoin
tulla vankila. Veli Stefanos toteaa, että jos
kodissa on ikoni ja sen edessä palaa lampukka, niin ihminen ei ole yksinäinen.
Rasimäen Erakkolasta löytyy rukoustulen valaisemia ikoneja, joitten edessä veli
Stefanos muistelee nimeltä esirukouksia
pyytäneitä sekä edesmenneitä. Se on erakon
palvelus muitten ihmisten puolesta.
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MARTINUS MARKOFF

Ruoan- pyhän äärellä
Ruoka on osa arkea ja juhlaa, elämää ylläpitävä asia. Miten ruokaan tulisi
suhtautua? Siitä kertoo metropoliitta Arseni.

R

uoka on pyhä asia – vaikka arjen touhuissa se ei aina siltä tunnu. Syömme
yhdessä kotona, koulussa ja työssä.
Välillä ruoka on arjen mättöä, toisaalla myös elämää juhlistavaa juhlaruokaa.
Miten aterian äärelle tulisi asettua sen vaatimalla kunnioituksella?
– Kaikkeen pyhänä pidettyyn liittyy kunnioitus kyseessä olevaa esinettä, paikkaa, ainetta tai
asiaa kohtaan. Näin on myös ruoan suhteen.
– Käytännössä se tarkoittaa kristityille sitä,
että ruoka on siunattava, eikä siunattua ruokaa
saa tuhlata, päästää pilaantumaan tai leikkiä
sillä. Pyhistä pyhintä ruokaa meille on luonnollisesti Herran pyhä ehtoollinen.
Paastoajat vaikuttavat ortodoksisen kodin
aterioihin. Ne ovat luonnollinen osa kirkkovuotta. Vai ovatko? Ehkä olisi hyvä olla. Ne auttavat
osaltaan huomaamaan ruoan arvon.
– Paastoa on olemassa kaksi erilaista muotoa:
lyhytaikainen, täydellinen paasto ja pidempiaikainen, valikoiva paasto.
Täydellinen paasto, jonka aikana ei syödä,
juoda eikä huvitella, edeltää ehtoollisen ja
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kasteen sakramenttiin osallistumista.
– Tarkoituksena on erottaa Kristuksen
Ruumis ja Veri tavallisesta leivästä ja viinistä.
Käytännössä ehtoollista edeltävä paasto alkaa
edellisillasta ja päättyy liturgian ehtoolliseen.
Viikoittaisia paastopäiviä on kaksi ja pidempiä paastojaksoja neljä, joten ne värittävät
merkittävästi kirkkovuotta ja ovat edellä mainittuja valikoivia paastoja.
– Keskiviikon paastolla muistellaan Kristuksen kavaltamista ja perjantain paastolla Vapahtajan ristinnaulitsemista.
Viikottaiset paastopäivät jäävät varmasti
monelta ortodoksilta huomaamatta. Suuria
juhlia odottaessa on ehkä helpompi ymmärtää
niihin valmistautuminen paaston avulla.
– Joulupaasto valmistaa meitä Kristuksen
syntymäjuhlaan, vaikka liturgiset tekstit eivät
huomioikaan tulevaa juhlaa, toisin kuin pääsiäiseen valmistava suuri paasto.
Pyhien apostolien paasto on poikkeuksellinen siinä mielessä, että sen pituus riippuu
pääsiäisen ajankohdasta. Elokuussa vietettävä
Jumalanäidin paasto ei myöskään liturgisesti

huomioi sitä juhlaa, johon se meitä valmistaa.
Paastossa ei kuitenkaan tule keskittyä vain
ruokaan. Sen aikana on hyvä rauhoittua huomaamaan muitakin elämän osa-alueita.
– Paastoaika saa toivottavasti jokaisen miettimään omaa elämäntapaamme. Paasto on
meille suotu aika pohtia, miten huolehdimme
itsestämme, miten suhtaudumme lähimmäisiimme, mitä kulutamme ja mihin käytämme
aikaamme.

Kristitty ja ympäristön vaateet
Yksi tämän päivän sanoista on kulutus. Kestäväksi toivottu. Olennainen osa jokapäiväistä
ruoan laittoa. Tulisiko kristityn erityisellä tavalla huomioida ilmastonmuutos ja sen vaateet?
– On hyvä, jos käytämme mahdollisimman
paljon lähellä kasvatettua ruokaa. Marjat ja
sienet ovat monien ulottuvilla ja jopa ilmaisena,
jos vain viitsimme niitä kerätä.
– Raaka-aineitten tai tuotteitten pitkät kuljetusmatkat ja myös joittenkin ruoka-aineitten
tuottaminen kiihdyttävät ilmastonmuutosta.
Näin ollen jokaisen meistä on harkittava mitä

Vapautta ja vastuuta
Vastuullinen elämäntapa on osa tätä päivää. Lihaa voi syödä mutta siinäkin voi tehdä valintoja.

– Vastuulliseen elämäntapaan kuuluu ihmisellä niin karjan kasvatus, sen hyvinvoinnista
huolehtiminen, mutta myös ravinnoksi käyttö
samoin kuin riistan metsästys.
Kaikessa tarvitaan tasapainoa ja eettisyyttä.
Liha on vain juhlaruokaa.
– Näinhän on aikaisempina vuosisatoina
ollut, mutta elintason kasvaessa ovat niin ruoka–
kuin liikuntatottumuksetkin muuttuneet
väärään suuntaan.
Metropoliitta Arseni muistuttaa siitä, että
juhlan erottaa arjesta ei ainoastaan se, että
silloin kirkossa toimitetaan juhlajumalanpalvelus ja että päivä on mahdollisesti vapaapäivä,
vaan myös siitä, että se poikkeaa ruoan suhteen
arjesta.

Kristinusko
korostaa kohtuutta.
Eikä ruoka ole itsestäänselvyys. Kauppamme
ja markettimme pursuavat ruokaa. Sitä on
tarjolla ylenpalttisesti. Mutta ei maailman
kaikille ihmisille. Moni lähimmäinen kamppailee joka päivä riittävän ravinnon kanssa.
– Meidän on hyvä muistaa, ettei elämä
maapallolla ole kaikille tasapuolista. On maita,
joissa luonnonoloista tai huonosta hallinnosta
johtuen on puutetta ja nälkää.
– Ruokaillessamme meille harvoin, jos
koskaan tulee mieleen, ettei kaikilla maailman
ihmisillä ole samalla tavalla ruokaa kuin meillä.
Sen johdosta ruokaan ei aina suhtauduta oikein,
mistä kertoo valtava ruokahävikki ja terveydelle haitalliset ruoat eli niin sanottu roskaruoka.
Ruokaostoksilla voi – ainakin joskus – pysähtyä pohtimaan enemmän valintojaan, tarkkailemaan ostamiaan tuotteita. Kaikki kun ei aina
ole sitä miltä päältä näyttää. Joskus tuotteita
kannattaa tutkia vähän tarkemmin. Tähän
metropoliitalla on muutama ehdotus:
– Kaupassa voi lukea tuoteselosteita, joista
näkee tuottajamaan. Voi myös ostaa ”Reilun
kaupan tuotteita”, esimerkiksi kahvia, josta tuottaja saa paremman korvauksen. Meillä on
ruokakaupassa tarjolla valtavasti kaukaisten
maiden tuotteita, joita ilman me pärjäisimme
hyvin. Ei tarvitse palata kuin 40-50 vuotta taaksepäin, niin monia nyt päivittäisesti kaupasta
löytyviä tuoretuotteita esimerkiksi salaatteja,
tomaatteja tai tuorekurkkuja ei ollut ympäri
vuoden saatavilla.

Ruokaile rauhassa
Lapsiperheessä ruokailut ovat usein melkoista touhottamista. Ruoan äärelle on joskus vaikea rauhoittua. Murrosikäisten kanssa saa
kamppailla ruutuajasta jopa ruokapöydässä.
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raaka-aineita suosimme ruoan valmistuksessa.
Tässäkin paalaamme paastoon. Liika paastokikkailu ei kuitenkaan ole tarpeellista jos edes
suotavaa. Se on hyvä huomioida niin kotona
kuin seurakuntien työntekijöiden ruokailuissa
tai kirkkokahvituksissa. Tästä metropoliitta
Arseni jyrisee aikalailla.
– Jos haluamme elää uskoamme todeksi ja
todistaa uskostamme teoillamme, niin näissä
yhteyksissä tulee ehdottomasti noudattaa paastoa. Muuten opetuksen ja elämän välillä on
selkeä ristiriita.
– On kaksinaismoraalista, että pappi opettaa
kirkossa paaston merkityksestä mutta heti
palveluksen jälkeen kahvipöydässä tarjotaan
suuhunpantavaa, joka ei noudata paastoa.
Ristiriitaista on metropoliitan mukaan myös
se, jos seurakunnan työntekijöiden ruoka– ja
kahvipöydässä ei voi erottaa onko paastoton
päivä vai keskiviikko, perjantai tai pidemmän
paaston aika.
Ja paikallisia, lähellä tuotettuja tuotteita on
aina hyvä suosia. Järki mukaan toimintaan.
– Paaston olemuksen väärin ymmärtämistä
on myös se, jos ruokapöytään eivät kelpaa
paikalliset paastoeinekset, vaan hankitaan
erikoisia ulkomaan herkkuja, jotka täyttävät
kyllä paaston kirjaimen, mutta eivät sen henkeä.
Tällaiset väärät valinnat vaikuttavat eittämättä
myös ilmaston muutokseen.
Kasvissyönti on yksi ilmastonmuutoksen
avainsanoista. Oxfordin yliopiston suurtutkimuksen mukaan liha– ja maitotuotteiden vaihtaminen kasvisruokavalioon on paras tapa
vähentää ympäristön kuormitusta. Kannustaako kirkon traditio kasvissyöntiin?
– Kirkko kannustaa kasvissyöntiin sillä, että
kirkkovuoden kierrossa on niin monta ja pitkää
paastoaikaa. Kasvissyönti on ilmastonmuutoksen kannalta parempi valinta myös paastottomana aikana vallankin jos käytämme läheltä
saatavia ruoka-aineita.
Monet työt eivät nykyään vaadi fyysistä
ponnistusta. Näin ruoan määrään ja laatuun on
hyvä kiinnittää huomiota.
– Tämä koskee aivan erityisellä tavalla kirkonpalvelijoita. Paastosta puhuva ylipainoinen
pappi ei ole kuulijalle uskottava julistaja, muistuttaa metropoliitta Arseni.
Ja tulee ihmisen luomakunnan vahvimpana
huomioida myös luonto, sen eläimet ja niiden
hyvinvointi. Omilla valinnoillamme on merkitystä joka hetki.
– Jumala asetti luomansa ihmisen viljelemään ja varjelemaan Eedeniä, eikä riistämään
ja tuhoamaan luotua maailmaa.

On hyvä käyttää lähellä kasvatettua ruokaa kuten
vihanneksia ja marjoja.

Vaikka vanhemmilla on tahtoa, eivät voimat
aina riitä. Kuitenkin ruoka yhdistää, luo kulttuuria ja kasvattaa yhdessäoloon – jopa kansainvälisesti. Monilla mittareilla yhdessä syöminen on perheissä arvokas asia.
– Ruokahetken tulee olla rauhallinen ja
ruokailuun osallistuvia yhdistävä. Vaikka se
on tavallaan arkista ”tankkausta” niin siihen
liittyy myös hengellinen ja sosiaalinen aspekti. On pyrittävä siihen, että perhe ruokailee
yhdessä ja samaan aikaan. Ruoka on hyvä
siunata ainakin tekemällä ristinmerkki ennen
ruokailun aloittamista.
– On syytä huomata, että ei ainoastaan
papit, vaan myös maallikot voivat Rukouskirjan ohjeen mukaisesti siunata pöydän antimet, muistuttaa metropoliitta Arseni.
Kaiken runsauden keskellä ihminen voi
tehdä myös runsaasti valintoja. Välillä tuntuu,
ettei ruoka ole vain ravintoa vaan oman
persoonallisuuden jatke.
Metropoliitta Arseni muistuttaa Kristuksen
opetuksesta, siitä,
”ettei meitä saastuta se mikä menee suusta
sisään vaan se mikä sieltä tulee ulos, eli pahat
puheet.” (Matt. 15:11)
– Tämä opetus tulisi muistaa ruoasta puhuttaessa. Maallisella ruoalla on ihmisen elämässä oma ja tärkeä paikkansa, mutta se ei saa olla
elämän keskiössä. Samaa ruokaa voi hyvin
syödä useita päiviä, sillä joka päivä on uusi
nälkä. Ruoka, niin välttämätöntä kuin se
onkin, ei saa olla persoonaa rakentava tekijä.
Kaiken kaikkiaan vähän on riittävästi. Ylensyöminen on pahasta ja usein se riistäytyy
tänä päivänä jopa ylenpalttisuudeksi. Omasta Jumalan luomasta kehosta, ruumiin temppelin hyvinvoinnista tulee pitää hyvää huolta.
Miten kristityn pitäisi kaiken kaikkiaan elää
tässä yltäkylläisessä maailmassa?
– Kristinusko korostaa kaikessa kohtuutta.
Parempi on olla askeetti kuin jatkuvaa mielihyvää etsivä hedonisti, muistuttaa metropoliitta Arseni.
Mari Vainio
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Maaningalle. Ortodoksiperheeseen syntyi
kolme lasta, kaksi poikaa ja tyttö.
Klaudia-sisar, joka asuu parinkymmenen
kilometrin päässä Siilinjärvellä, on kaksi vuotta Juuliaa nuorempi ja hän täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Hänkin on ollut ahkera tiistaiseuralainen ja kirkossakävijä. Silloin tällöin
sisarukset tapaavat kirkossa.

Oman kylän rukoushuone

Syväin on Salmis,
kodi Muaningal
Juulia Hiljanen on seurannut kirkon elämää Aamun
Koitto -lehdestä 1930-luvulta lähtien. Vaikka paljon on
muuttunut ja arki jäsentänyt kirkollista elämää, keskeisin
identiteetin rakentaja ja ylläpitäjä kieli paljastaa yhä
savolaisten keskellä asuvan Juulia Hiljasen juuret.

M

uistan kun täällä Maaningalla
tuttu koulupoika, jolle ortodoksisuus oli vierasta, oli käymässä meillä ja hän katsoi seinillä olevia ikoneita.
- Miksi ne ovat seinällä, mitä ne ovat, hän
kysyi.
-Ka minä vastasin: Ne ovat Jumalan kuvia
ja ne jäävät tänne kotimieheksi, kun me
lähdemme töihin. Ne ovat täällä turvaamassa, ettei satu mitään vahinkoa.
- Myö kanssa tarvitaan kuvia seinille, oli
poika sanonut äidilleen heti kotiin mentyään.
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Näin selitti ikonien merkitystä naapurin
koulupojalle nuori karjalaisemäntä, joka oli
evakkomatkan jälkeen vuonna 1950 asettunut
asumaan Maaningalle miehensä Paulin kanssa.
Tuo kotitalo on nyt vaihtunut rivitalokolmioon
aivan Maaningan keskustassa. Nyt, lähes 70
vuotta myöhemmin, Juulia Hiljanen, 91, muistelee samalla kylällä lapsuutensa elämää Salmin
Kirkkojoella sekä uutta elämää Savossa.
Hän syntyi kahdeksan lapsiseen perheeseen. Evakkotie johti Salmista Lapinlahden
Alapitkälle. Riiausreissu Alapitkän ja Maaningan välillä johti avioliittoon ja asettumiseen

Rukoushuone oli olennainen osa karjalaiskylää. Kirkot rakennettiin yleensä isoihin kyliin,
joissa toimitettiin palveluksia säännöllisesti,
mutta muualle seurakunnan alueelle tsasouniin pitkien välimatkojen ja huonojen teiden
takia pappi pääsi toimittamaan toimituksia
harvoin, kenties kerran vuodessa praasniekkana eli pyhäkön syntymäpäivänä.
Juulia Hiljaselle kirkkotie on ollut aina
tärkeä. Hänen nuoruudessaan koko perhe
kävi kirkossa ja lapset olivat mukana.
- Kahden kilometrin päässä Tulemalla oli
iso Pyhän Nikolaoksen kirkko ja sinne
mentiin, kun päästiin, ehtoollisella käytiin
eritysesti pääsiäisenä ja juhlapyhinä. Elukat
ja navettatyöt oli hoidettava.
Kirkkojoella oli oma tsasouna.
- Omassa tsasounassa käytiin useammin,
mutta harvoin siellä toimitettiin palveluksia.
Helluntaina oli oman praasniekan juhlapalvelukset ja jarmanka. Jumalanpalveluskieli
oli suomi, ehkä joissain rukouksissa käytettiin
kirkkoslaavia. Tsasounassa joskus joku kävi
lukemassa rukouksia, laulettiinkin, maallikkopalveluksiksi niitä kai nyt kutsuttaisiin,
mutta ei siellä pappi muutoin käynyt, kirkko
kun oli niin lähellä.

Kirkkojoen praasniekka
Verrattuna karjalaiseen praasniekkaperinteeseen, nykyisin toimitettavat pyhäkköjen temppelijuhlat tuntuvat joskus ehkä liiankin kirkollisilta.
Jumalanpalvelusten lisäksi praasniekkajuhlat
olivat myös suosittuja kylässäkäyntipäiviä.
Nuoriso tapasi muita saman ikäisiä ortodokseja ja saattoi näin etsiä itselleen puolisoa. Praasniekat toimivat myös yleisinä tiedotustilaisuuksina lähiseudun ihmisille ja voitiin pohtia ihmisten selviytymisiä elämän vaikeuksista ja ongelmista ja heidän auttamistaan. Samalla oli
mahdollisuus myös katsastaa kylän tai alueen
johtomiehiä erilaisiin toimikuntiin, valtuustoihin tai muihin tehtäviin.
Maallisiin praasniekkajuhliin saattoi myös
liittyä erilaisia iltamia tai jopa tanssiaiset.
Jarmanka oli etenkin nuorille tärkeä tapaamispaikka.
- Iltapalvelusten jälkeen nuoret lähtivät omille teilleen ja muiltakin kyliltä tuli nuoria jarman-

Arki jäsentää kirkollista elämää
Meillä saattaa olla idyllinen kuva siitä, millä
tavoin ja millä intensiteetillä ortodoksit ilmensivät uskoaan Karjalassa. Todellisuudessa arjen työt määrittivät pitkälle kirkollista elämää,
enemmän kuin nykyään. Vapaa-aikaa, kuten
me nykyään ymmärrämme, ei juuri ollut.
- Arjen mukana perheessä opittiin tapoja
ja sitten kun menin kouluun, niin siellä opittiin lisää. Opettajana oli Olga Koivunen ja
hänen tuntinsa aluksi ristittiin silmät, luettiin
rukous ja laulettiin Taivaallinen Kuningas tai
joku muu veisu.
Kotona aamu alkoi ristinmerkillä, mutta
Juulia ei muista, että aamurukouksia olisi
luettu.
- Ristinmerkkiä emme tainneet kuitenkaan
tehdä heti herättyämme, mutta aamiaisella
ja muulloinkin ruokailtaessa jokainen teki
ristinmerkin. Taloon tullessa ristittiin silmät
ja ikonin edessä myös.
Millainen se Salmin Pyhän Nikolaosen
kirkko oli, kuvaile hieman.
- No tuossahan tuo on, seinällä, valokuva,
iso kirkko. Siellä käytiin silloinkin, varsinkin
jos oli häät, niin mentiin katsomaan, kun
tuttuja vihittiin. Koulun kanssa käytiin kirkossa pääsiäisenä. Kirkossa olimme hiljaa ja
kiltisti, kun opimme jo pienestä pitäen, niin
ei tarvinnut komennella. Lapset saivat istua
lattialla, jos alkoi väsyttää.
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kaan. Sukulaisten luona yövyttiin, myös äitini
sukulaisia Impilahdelta tuli jarmankaan ja he
yöpyivät meillä. Nuorisoseuran talolla vietettiin
aikaa, pihassa myytiin limonadia, karamellia,
jäätelöä ja tivolikin oli joskus.
Juulia muistelee Kirkkojoen olleen enemmän oja kuin joki.
- Praasniekkapäivän vedenpyhitys taisi olla
tsasounan sisällä, sillä Kirkkojoki ei oikeastaan ollut joki vaan paremminkin oja. Ei siel
sopinut airoroloil ker soutamaan, niin oli se,
ja nyt on kasvanut niin yhteen jo reunat.
Kesän kiireet rajoittivat kirkossakäyntiä,
mutta syksyllä aikaa oli jo enemmän. Silloin
ehdittiin käydä jopa Valamossa, tosin lapset
eivät päässeet mukaan.
- Syksyllä käytiin enemmän kirkossa, kun
elukat otettiin sisälle. Valamossa asti käytiin
omena-aikana, sieltä tuotiin omenoita, vaikka oli meillä omiakin omenapuita, mutta sieltä niitä tuotiin kassitolkulla. Pieniä tuliaisia
tuotiin myös. Minä muistan saaneeni ristin,
missä oli pieni helmi ja kun sitä katsoi oikein
läheltä, niin koko Valamon luostari näkyi.
- Minä olin silloin vielä niin pieni, ettei
minua otettu mukaan, isä ja äiti kävivät. Retki
oli vuoden kohokohta, silloin melkein kaikki
vanhat ihmiset lähtivät Valamoon.

Juulia Hiljasen kotona on taulu lapsuuden maisemista, Salmin Kirkkojoelta.

Pielaveden seurakunta, joka käsitti Pielaveden, Keiteleen ja Maaningan kunnat, aloitti
toimintansa vuonna 1952. Omaa pyhäkkö ei
vielä ollut ja palveluksia toimitettiin kouluissa,
kotona ja luterilaisessa kirkossakin. Seuraavan
runsaan kymmenen vuoden aikana Maaningalle rakennettiin peräti kolme pyhäkköä, kaksi
talkoilla ja yksi jälleenrakennusvaroilla. Käärmelahden rukoushuone valmistui vuonna 1955
ja se oli ensimmäinen Pielaveden ortodoksisen
seurakunnan pyhäkkö. Pihtisalmen rukoushuone valmistui vuonna 1960 ja Haatalan rukoushuone rakennettiin talkoovoimin 1964-68.
Pielaveden Apostolien Pietarin ja Paavalin kirkko, seurakunnan pääkirkko, valmistui 1958.
Oman talon emäntänä Maaningalla Juulian tilanne helpottui siltä osin, että Paulipuolison äiti asui samassa talossa ja hänestä
oli apua monessa asiassa.
- Anoppi hoiti lapsia ja minä pääsin lähtemään kirkkoon, ja välillä lähdettiin kaikki.
Totta kai tuli mieleen kotiseudut silloin kun
tavattiin muita karjalaisia, vielä nykyäänkin
saatikka silloin alussa.
Karjalaisuus näkyi vahvasti savolaisessa
elämänpiirissä heti sotien jälkeen, sillä lähes
8000 asukkaan Maaningan kunnan asukkaista tuhat oli karjalaisia. Oman pyhäkön valmistuminen oli odotettu tapahtuma. Aluksi pyhäkön rakentamista suunniteltiin Maaningan
keskustaan luterilaisen kirkon viereen, mutta
kuntapäättäjät eivät suostuneet tähän ja
seurakunta osti tontin rukoushuonetta ja
hautausmaata varten kahden kilometrin
päästä Pihtisalmesta.
- Pihtisalmen rukoushuoneen valmistumista odotettiin. Sitä toivottiin kyllä vähän
lähemmäksi tänne kylälle.
Toisin kuin nykyään, kirkkokahvit kuuluivat vain praasniekkaan. Juulia oli pitkään tiistaiseuran puheenjohtajana ja hänelle lankesi usein vastuu leipomisista ja tarjoamisista,
heillä kotona kun oli hyvä uuni.

- Palveluksissa oli aina täysi kirkko, kun täällä asui enemmän väkeä silloin. Palvelusten
jälkeen ei ollut kirkkokahveja, vaan lähdimme
kotiin. Praasniekassa juotiin kahvit ja juteltiin,
mutta jarmankaa ei enää vietetty.

Vanhat ja uudet välineet apuna
Juulia Hiljanen on liikkunut viime vuodet rollaattorilla, mutta se ei ole estänyt häntä osallistumasta jumalanpalveluksiin, vaikka oman
kylän kirkkoon hän ei pääsekään. 1950-luvun
kirkko-arkkitehtuuri ei ottanut huomioon sitä, että suuret ikäluokatkin vanhenevat joskus.
Karjalan Valistajien kirkon sisätilan portaat
ovat niin jyrkät, ettei kirkkosaliin ole asiaa rollaattorilla tai pyörätuolilla. Onneksi muita helpompikulkuisia pyhäkköjä on lähellä.
- Salmissa luettiin kirkon tapahtumia Aamun
Koitosta, kun ei muuta ollut. Minäkin olen lukenut Aamun Koittoa jo pienenä tyttönä Salmissa.
Lehti on tullut minulle aina ja heti kun se ilmestyy, luen sen. Siinä on paljon asiallisia kirjoituksia. Ortodoksiset palvelukset kuuntelen aina
radiosta ja katson televisiosta.
Vaikka Juulia Hiljasen koti on ollut viimeiset 70 vuotta Maaningalla, hänen sydämensä
kaipaa edelleen Karjalaan.
- Ihan hyvin olen pärjännyt täällä, hyvin
meihin on suhtauduttu, ei ole ollut ongelmia
eikä hankaluuksia täällä eikä Leppävirralla, kun
olimme siellä talvisodan aikana evakossa.
- On vain niin ikävä tänne omaan kirkkoon,
sinne kun en pääse, mutta iltarukouksissa
muistelen kaikki lapset ja läheiset nimeltä.
Olen kuitenkin päässyt palveluksiin rollaattorilla ja kuljetuskin järjestyy, mutta kun pitäisi olla kärrintyöntäjä tuolla takana. Onneksi pappi käy tuomassa ehtoollista kotiin aina
silloin kun en pääse kirkkoon.
Pastori Harri Peiponen
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Uutisvaaka
Kolttasaamelaisten 70-vuotisjuhla
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VILLE FOFONOFF

Kolttien luottamus
mies Veikko Feodoroff
piti juhlapuheen

Juhlan yhteydessä paljastettiin muistomerkki Suomen sodissa 19391945
henkensä menettäneiden ja Petsamoon haudattujen kolttasaamelaisten
muistolle Trifon Petsamolaisen kirkon pihapiiriin Sevettijärvelle.

Terhi Harju / Kolttien kyläkokous

Zoja Nosova ja Jaakko Gauriloff esittivät leu'ddeja.
VILLE FOFONOFF

Osoituksena tästä Feodoroff mainitsi juhlan
runsaan osallistujamäärän kertovan arvostuksesta kulttuuria kohtaan sekä tarpeesta
järjestää kohtaamisia eri sukupolvien, sukujen
ja ystävien kesken. Feodoroff toi puheessaan
myös esiin uhanalaisen koltansaamen kielen
ja kulttuurin säilyttämiseksi tarvittavia toimia,
esimerkiksi Sevettijärvelle suunnitellun kolttakulttuurikeskuksen.
Sevettijärven alue on ainoa alue maailmassa, jossa koltansaamen kieli ja sen myötä
kulttuuri ovat vielä osa jokapäiväistä elämää
ja siksi juuri Sevettijärvelle olisi luontevaa
saada elävän kolttasaamelaisen kulttuurin
keskus kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi,
edistämiseksi ja esittelemiseksi sekä alueen
elinkeinoelämää vahvistavaksi ja mahdollisia
paluumuuttajia ja alueen asukkaita työllistäväksi voimaksi.

VILLE FOFONOFF

Sevettijärven juhla oli pienen yhteisön voimannäyte, jonka järjestämiseksi tehtiin yhteensä noin 1000 talkootyötuntia. Juhlaan
osallistui yli kuusisataa vierasta, heidän joukossaan yli kuusikymmentä kunniavierasta.
Kunniavieraiksi juhlaan oli kutsuttu kaikki
yli 70-vuotiaat kolttasaamelaiset, jotka ovat
kokeneet uudelleenasuttamisen ajan ja osa
siirtynyt evakkoina toisen maailmansodan
jälkeen menetetyltä Petsamon alueelta. Elämä uusilla asuinalueilla pääsi alkuun vuonna
1949, kun kolttasaamelaiset asutettiin Inarin
kunnan alueelle Keväjärven, Nellimin ja Sevettijärven kyliin.
Juhla oli osa pyhittäjä Trifonin pyhiinvaellusta
ja juhlapäivä alkoi ortodoksisella liturgialla,
jonka toimitti arkkipiispa Leo yhdessä Oulun
metropoliitta Elian ja Kuopion ja Karjalan
metropoliitta Arsenin kanssa.
Koltansaamen kieli oli vahvasti esillä juhlassa,
jossa kuultiin puheita ja leu'dd-esityksiä sekä
nähtiin näytelmä ja vauhdikkaita katrilliesityksiä. Juhlassa myös julkaistiin uusi koltansaamenkielinen kirja, jaettiin koltansaamenkielisen Lookkâmsilttõs-kirjoituskilpailun
palkinnot sekä muistettiin eläköitynyttä Sevettijärven koulun pitkäaikaista koltansaamen kielen opettajaa Seija Sivertseniä.
Juhlapäivän iltakonsertissa kuultiin niin uutta
kuin vanhaa koltansaamenkielistä musiikkia.
Konsertissa esiintyivät mm. perinteistä ja
modernia kolttasaamelaista musiikkiperinnettä yhdistelevä Suõmmkar-yhtye sekä koltansaamenkielisen musiikin pioneeri Jaakko
Gauriloff. Hänen kappaleitaan kuultiin myös
muiden artistien tulkitsemana, kunnianosoituksena tänä vuonna 80 vuotta täyttäneelle
laulajalegendalle.
Kolttien luottamusmies Veikko Feodoroff
totesi juhlapuheessaan, että kolttasaamelaisten juuret eivät kokonaan katkenneet,
vaikka Petsamon alue eri kylien erityispiirteineen menetettiin ja uusi elämä jouduttiin
rakentamaan tyhjästä, sillä kulttuuriperintö
elää kolttasaamelaisissa edelleen vahvana.

VILLE FOFONOFF

Sevettijärvellä vietettiin
lauantaina 24. elokuuta
kolttasaamelaisten
asuttamisen ja Sevettijärven
koulun 70-vuotisjuhlaa.

Runsaslukuinen yleisö seurasi juhlaohjelmaa

VIERASKIRJA
MARI VAINIO

Koti kodissa
WIKIMEDIA

Seurakuntavaalit kutsuvat
äänestämään
Marraskuussa maamme ortodoksisissa seurakunnissa järjestetään seurakuntavaalit. Seurakunnissa ylintä päätäntävaltaa käyttää vaaleilla valittu
seurakunnanvaltuusto. Valtuuston jäseniä ovat kirkkoherra ja neljäksi kalenterivuodeksi vaaleilla valitut jäsenet. Vaaleissa valitaan valtuustoedustajat nykyisiin seurakuntiin vuoden 2020 alusta alkavalle kaudelle.
Seurakunnanvaltuustovaalit ovat nyt historialliset, sillä niissä äänioikeus
on ensi kertaa jo 16 vuotta täyttäneillä seurakunnan jäsenillä. Vaaleissa
äänestävän on oltava 16-vuotias viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä
eli 3. marraskuuta. Ihmisellä on äänioikeus siinä seurakunnassa, jonka
jäseneksi hänet on merkitty viimeistään tänä vuonna 31. elokuuta.
Tarkemmat äänestysohjeet löydät tämän lehden liitteistä, oman seurakuntasi kohdalta.
Käytä äänioikeuttasi - ja vaikuta!

Pyhien Sergein
ja Hermanin
Veljeskunta
toivottaa kaikille
Aamun Koiton
lukijoille
rauhallista
Kristuksen
syntymän juhlaa
sekä siunattua
uutta vuotta 2020!

Käsitteenä sana koti on laaja. Se on samanaikaisesti hyvinhenkilökohtainen ja yleinen. En
varmasti erehdy, kun sanon, että ensimmäiset tunteet kodista ovat lämmön ja turvallisuuden tunteita. Sen jälkeen meidän muistimme
vie meidät ehkä kauas lapsuuteen.
On ihanaa kuulla sana: kotiin! Esimerkiksi monien päivien jälkeen sairaalassa olleelle, kiireisen työpäivän tai pitkän matkan jälkeen. Kotiin
on pelastava sana. Se on vain yksi sana, jonka
kautta palaamme itsemme luokse.
Mutta todellinen ilo, täydellinen ja kattava,
voidaan tuntea paitsi oman kodin seinien sisällä myös silloin, kun uudelleen ja uudelleen ylitämme temppelin kynnyksen. Kirkko voi meille
ortodokseille olla maapallon eri puolella. Vaikka olisimme matkalla kaukana; kuljemme tiellä, autot ohittavat meidät, tuntemattomat maisemat vilahtelevat ikkunasta. Ja yhtäkkiä tämän
kaiken keskellä ilmestyy ortodoksinen risti ja
vangitsee katseemme. Siinäkin hetkessä suustamme tulee: kunnia Jumalalle! Olemme kotona, olemme Kristuksen kanssa.
Ja missä päin maailmaa olemmekaan, emme
voi olla surullisia ja synkkiä. Voimme olla kiitollisia siitä, että olemme ortodokseja. Herra ei jätä
meitä kodittomiksi. Tällaisessa armossa emme
voi olla kodittomina maailmassa.
Monet meistä ovat löytäneet uuden kodin ja
uuden elämän kivijalan Suomesta. Kotimme
on meille sielun koti, jossa aito turvallisuuden
ja lämmön tunne syntyy ja pysyy meissä. Koti,
usko ja kirkko! Nämä kolme eivät menetä arvoaan paikan vaihtuessa.
Nämä kolme elävät meidän sieluissamme ja
antavat kasvuna vilpittömän hyvyyden ja rakkauden lähimmäistä kohtaan!
Irina Trifonova
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Uutisvaaka
KUINKA VOIN
AUTTAA?

Suomen ortodoksisen kirkkomuseo
Riisan näyttelytilassa on esillä
Pauno Pohjolaisen juhlavuoden
näyttely ”70 lihavaa ja laihaa vuotta”. Se on vuoropuhelu taiteilijan
teoksien ja RIISAn kokoelmanäyttelyn ikoneiden välillä.
Vain kivenheiton päässä Pohjolaisen työhuoneelta sijaitsevan
museon esineet ja ikonit ovat puhutelleet ja innoittaneet taiteilijaa
vuosikymmenien ajan.
Pohjolainen tunnetaan taitavana

Kuinka voin auttaa on PSHV:n uusi
julkaisu vapaaehtoisesta lähimmäisenavusta, joka toteutuu ortodoksisten
seurakuntien puitteissa.
Seurakunnissa niin kuin elämässä
yleensä eletään rinnakkain ja autetaan
tarvittaessa toinen toistaan. Myötäeläminen ja myötätunto ovat luonnollisia
inhimillisiä ominaisuuksia. Auttaminen
on aina molemminpuolista vuorovaikutusta. Sekä avun vastaanottaja että sen
antaja ovat saavia osapuolia.
Julkaisu antaa perustietoa diakoniatyöstä ja sen eri muodoista. Se auttaa
myös pohtimaan omaa auttamisen
malliaan. Miten juuri minä voisin olla
mukana seurakunnan vapaaehtoistyössä; ylläpitää, kehittää ja monipuolistaa vapaahetoistyötä yhdessä
kaikkien toimijoiden kanssa?

puun työstäjänä monumentaalisista veistoksista ja reliefeistä, mutta
myös suurikokoisista, metallisista
julkisista teoksista. Taiteilijan teoksia on useissa sakraaleissa tiloissa.
Pauno Pohjolainen on saanut
1997 Pohjoismaiden suurimman
taidepalkinnon Ars Fennican sekä
Pro Finlandian 2005.

HENNA HIETAINEN, RIISA

LIHAVIA JA LAIHOJA VUOSIA RIISAN MUSEOSSA

Näyttely on avoinna 29.2.2020
saakka
Lisätietoja: www.riisa.fi

UGANDAN NAISTEN TARINAT TALTEEN

Kuinka voin auttaa?
- diakonia ja lähetys ortodoksisten
seurakuntien elämässä
/ Juha Riikonen
Julkaisu on ladattavissa Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunnan sivulta,
www.pshv.fi

LÄHDE MUKAAN SEURAKUNTIEN TOIMINTAAN!
MARI VAINIO

Filantropian hankkeen naisten tarinoita on kerätty talteen Ugandassa. Dokumentti omistusoikeuksia selvittelevistä naisista julkaistaan
loka-marraskuun taitteessa. Jokaisen naisen
elämässä arkeen on tullut toivoa hankkeen
myötä.
Kesällä 2019 toimittajat Eveliina Talvitie
ja Petrus Palola haastattelivat kymmentä
ugandalaisnaista Jinjan ja Mayugen alueella.
Naiset kertoivat elämästään ennen hankkeen
alkamista ja siitä muutoksesta, mikä alkoi
kun he ymmärsivät olevansa lain edessä yhtä
tärkeitä kuin suvun miehet.
Koulutusten lisäksi hankkeessa on
käynnistetty kaksi osuuskuntaa. Naisilla on
sitä kautta mahdollisuus saada starttirahaa
toimeentuloa parantavaan työhön. Yksi haastatelluista on Martha, joka osti starttirahalla
ompelukoneen. Saamillaan tuotoilla hän on jo
rakentanut perheelleen vessan talon taakse.
Seuraavaksi hän aikoo kunnostaa kotitaloa
niin, että muihinkin kuin makuuhuoneeseen
saadaan katto. Liikuttavaa tarinassa on myös
viiden uuden pankkikirjan esitteleminen. Yksi
itselle ja yksi jokaiselle neljästä lapsesta,
joiden tulevaisuutta varten hän säästää rahaa.

Suurin osa naisista hankkii perheelleen
toimeentuloa viljelemällä maata. Haastatteluja tehtiin usein pellonlaidalla, koska kaikki
halusivat ylpeänä esitellä ahkeruutensa jälkiä.
Osa naisista kasvatti esimerkiksi passionhedelmiä myyntiin ja maissia kotitarpeiksi.
Filantropian hankkeessa Ugandassa on
yhteensä viitisenkymmentä naista. Yhteisenä
tekijänä ovat omistusoikeuksiin liittyvät haasteet. Naisten lisäksi hankkeessa on koulutettu
paikallisia viranomaisia, uskonnollisia johtajia
ja kyläpäälliköitä, joiden puoleen ihmiset
kääntyvät kun heillä on ongelmia. Kolmantena
vuonna on järjestetty koulutusviikonloppu
myös miehille.
Filantropian hanke naisten omistusoikeuksien edistämiseksi jatkuu kolmatta vuotta.
Hankkeen pilottivaihe toteutettiin Suomen
ulkoministeriön kehitysyhteistyömäärärahojen
avulla vuosina 2017-2018. Toimittajien matkalle Filantropia sai EU:n tukea Frame, Voice
and Report rahastosta, jonka tarkoituksena on
välittää tarinoita kehitysyhteistyöstä suomalaiselle yleisölle.

Minna Rasku

Uusi kirkkovuosi alkoi syyskuun alussa. Seura
kunnat ovat nyt syksyn myötä täynnä monen
laista toimintaa. Lähde mukaan  ja ota vierelle
ystäväsikin.
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Kesällä kirkkomme sai kaksi uutta, suomalaista pyhää, Pyhittäjä Johannes Valamolaisen
ja Marttyyri ja tunnustaja Johannes Sonkajanrantalaisen.
Valamon luostarin kirjastoon on koottu näyttely, joka kertoo Pyhittäjä Johannes Valamolaisen elämästä ja kilvoittelusta.
Pyhittäjä Johannes Valamolainen oli
rakastettu rippi-isä ja ohjaajavanhus. Hän
syntyi 26.2.1873 Tverissä Venäjällä, kilvoitteli
munkkina Laatokan Valamon sekä Petsamon
ja Heinäveden Valamon luostareissa. Hän oli
hesykasti ja nöyrän sydämen teologi, joka jakoi
kirjeillään valoa monen ihmisen elämään.
Hän oli kanssakulkija, jonka syvälliset sanat
lohduttivat ja kannustivat muita jaksamaan
vaikeissakin koetuksissa.
Isä Johanneksen kirjoiksi painettuja kirjekokoelmia on käännetty monille eri kielille. Vala-

SUOMEN ORTODOKSINEN KIRKKOMUSEO RIISA

PYHITTÄJÄ JOHANNES VALAMOLAINEN (1873-1958)
-NÄYTTELY VALAMON KIRJASTOSSA
mon vanhuksen kirjeitä
on yksi ortodoksisen kirjallisuuden klassikoista.
Teos sisältää 117 Isä
Johanneksen lähettämää kirjettä hengellisille
lapsilleen.
Pyhittäjä Johannes
Valamolainen kuoli
5.6.1958 Heinäveden
Valamossa. Pyhän
vanhuksen muistoa
vaalitaan luostarissa yhä
tänä päivänä.
Näyttely avoinna
Valamon kirjaston aukioloaikoina.
Lisätietoja:www.valamo.fi

Kirkkomme maailmalla
Latvian ortodoksinen kirkko

L

atviaan ortodoksinen kristinusko saapui samoihin aikoihin,
kuin mitä Karjalaan, eli arviolta 1000-luvulla. Suurin osa latvialaisten esi-isistä harjoitti pakanauskontoaan aina saksalaisen
ritarikunnan tekemiin ristiretkiin asti. Monet latgalleista, jota
voidaan pitää latvialaisten alaheimona, kääntyivät ortodoksisuuteen
ennen ristiretkiä. Ristiretkien ja Ruotsin vallan aikana latvialaiset kääntyivät kuitenkin ensin katolilaisuuteen ja myöhemmin luterilaisuuteen,
poislukien latgallit, jotka jäivät katolisiksi.
Latvia liitettiin osaksi Venäjän keisarikuntaa Uudenkaupungin rauhassa vuonna 1721. Tämän jälkeen ortodoksien määrä alkoi kasvaa voimakkaasti. Jopa 40 000 luterilaista kääntyi ortodoksisuuteen Latvian itsenäistymiseen mennessä. 1840-luvulla latvialaiset ortodoksit pyysivät
keisari Nikolai I:ltä lupaa toimittaa jumalanpalveluksia latvian kielellä.
Keisari myönsi luvan, ja nykyisen Latvian ortodoksisen kirkon perustus oli laskettu.
Latvian itsenäistymisen ja Venäjän vallankumouksen jälkeen yhteydenpito Moskovan patriarkaattiin vaikeutui. Patriarkaatti myönsi Latvian kirkolle autonomian 7. heinäkuuta 1921. Samalla syntyperäinen
latvialainen Jānis Pommers valittiin Riikan arkkipiispaksi Johannes-nimellä. Arkkipiispa Johannes johti myös Ortodoksista Puoluetta, ja hänet
valittiin kolmesti parlamentin eli seimin kansanedustajaksi. Neuvostoagentit murhasivat arkkipiispa Johanneksen 11. lokakuuta 1934. Hänet kanonisoitiin pyhäksi vuonna 2001. Johanneksen murhan jälkeen
Latvian kirkko pyysi tukea ekumeeniselta patriarkaatilta, joka korotti
sen metropoliittakunnaksi sekä myönsi sille autonomian. 1930-luvulla
Baltian ja Suomen ortodoksisten paikalliskirkkojen piispat kokoontuivat yhteisiin piispainkokouksiin kahdesti. Yhteistyö kuitenkin katkesi
toisen maailmansodan myötä, ja Latvian kirkko menetti autonomiansa vuonna 1941. Vuonna 1992 Moskovan patriarkaatti myönsi Latvian
kirkolle uudelleen autonomian.
Nykyisin latvialaisista ortodokseja on arviolta 350 000-500 000. Suurin
osa heistä on etnisiä venäläisiä ja siksi iso osa Latvian kirkon seurakunnista on kirkkoslaavinkielisiä. Jumalanpalveluksia toimitetaan kuitenkin
latviaksi muutamissa seurakunnissa.
Latvian kirkko on jaettu kahteen hiippakuntaan, joita paimentaa kolme piispaa. Kirkon johtajana toimii tällä hetkellä Riikan ja koko Latvian
metropoliitta Aleksanteri (Kudrjašovs). Väinälinnan ja Rēzeknen hiippakunnan esipaimenena toimii piispa Aleksanteri (Igorevitš). Riikan
hiippakunnan apulaispiipa on Jelgavan piispa Johannes (Pavlovitš).
Riikan maisemassa kohoaa vuosina 1876-1883 rakennettu Kristuksen syntymän katedraali, joka toimii Latvian pääkirkkona. Luostareita on kaksi, joista suurempi on Riikassa sijaitseva, 1800-luvun lopulla
perustettu pyhän Kolminaisuuden sekä pyhän Sergei Radonežilaisen
naisluostari. Pienempi luostari on Jēkabpilsissä Väinäjoen rannalla sijaitseva Pyhän Hengen miesluostari.
Pastori Otto Laukkarinen

media
YLE Radio 1
20.10. Liturgia klo 11,
Jumalanäidin Tihvinän ikonin kirkko, Viinijärvi.
26.10. Aamuhartaus klo 6.15 ja 7.15,
apulaisprofessori Pekka Metso.
29.10. Aftonandakt, kl. 19.15,
fader Heikki Huttunen.
3.11. Liturgia klo 11,
Uspenskin katedraali Helsinki.
17.11. Liturgia klo 11,
Pyhän Kolminaisuuden katedraali Oulu.
19.11. Iltahartaus klo 18.50, metropoliitta Arseni.
23.11. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.15,
johtava konservaattori Antti Narmala.
1.12. Liturgia klo 11,
Kristuksen ylösnousemisen kirkko Jyväskylä.
14.12. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.15,
kanttori Jooa Sotejeff-Wilson.
15.12. Liturgia klo 11,
Pyhän apostoli Johannes Teologin kirkko Pori.
17.12. Iltahartaus klo 18.50, pappismunkki Serafim
Seppälä.
24.12. Ehtoopalvelus klo 18,
Pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli Helsinki.
25.12. Liturgia klo 8,
pyhittäjä Aleksanteri Syväriläisen kappeli Helsinki.
5.1. Liturgia klo 11,
Kaikkien pyhien tsasouna, Lohja.
7.1. Andrum, kl. 6.54 och 9.10,
protodiakon Andreas Salminen.
18.1. Aamuhartaus, klo 6.15 ja 7.15,
johtava konservaattori Antti Narmala.
19.1. Liturgia klo 11,
Profeetta Elian kirkko, Ilomantsi.
21.1. Iltahartaus klo 18.50,
teologian tohtori Jelisei Heikkilä.
Liturgia radioidaan noin joka toinen sunnuntai. Tämän
vuoden alusta lähtien kirkko on lisännyt myös ort.fi -sivustolle striimattavien palvelusten määrää. Kirkko striimaa mm. kaikki suurten juhlien palvelukset, jos niitä ei
ole voi seurata Yleisradion kanavien kautta. Kevätkaudella striimausten pääpaino on suuren paaston palveluksissa.
Ortodoksiset aamuhartaudet lähetetään kuukauden kolmantena lauantaina ja iltahartaudet kuukauden kolmantena tiistaina. Liturgia lähetetään sunnuntaisin klo 11 alkaen, Iltahartaudet tiistaisin klo 18.50 ja aamuhartaudet
lauantaisin klo 6.15. ja 7.15. YLE Radio 1. Radiopalvelukset ja -hartaudet ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
De svenska radiogudstjänsterna och andakterna sänds
i Radio Vega.
Koltankieliset radiohartaudet lähetetään Yle Saame
(Yle Sápmi) -kanavalla, jota voi kuunnella netin kautta
kaikkialla Suomessa.
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Kirjat
Perinnettä tässä päivässä
Metalli-ikonit
Vuosituhantista perinnettä
Toim. arkkimandriitta Sergei
Valamon luostari, 2018

Kuinka komea, tyylikäs kirja! Teos on ylistyslaulu niin kirjoittajille, valokuvaajalle,
ulkoasun suunnittelijoille kuin painopaikallekin. Värierottelua unohtamatta. Sitä
ei usein tule ajatelleeksi - ennen kuin näkee näin laadukasta työtä.
Sisältö on toki kirjan ulkoasun arvoista. Kuten Valamon luostarin
johtaja, arkkimandriitta Sergei kirjan alkusanoissa sanoo, on metalliikoneista suomen kielellä kirjoitettu hyvin vähän.
Tämä kirja on saanut alkunsa arkkimandriitta Sergein ja Moskovan Andrei Rublevin museon vanhemman tutkijan Jelena Zotovan
Valamon luostarin kulttuurikeskukseen vuonna 2018 kokoamasta
metalli-ikonien näyttelystä. Näyttelyssä oli Valamon luostarin sekä
Valamo- säätiön Katri ja Harri Willamon nimeä kantavan ikonikokoelman metalli-ikoneja sekä neljän suomalaisen yksityiskokoelman ikoneja.
Kirja koostuu useiden asiantuntijoiden artikkeleista ja runsaasta
kuvituksesta. Tekstit ja kuvat tuovat esiin sekä vanhoja että nykypäivän metalli-ikoneita ja ristejä.

Erityisen mielenkiintoista on tieto siitä, että metalli-ikonien valmistustekniikka on lähinnä Venäjän vanhauskoisten ortodoksien
luomaa. Kirjan mukaan: ”Vanhauskoiset säilyttivät metalli-ikonien
valuperinteen salassa silloinkin, kun se oli virallisesti kiellettyä niin
tsaari Pietari Suuren kuin Neuvostoliiton aikana.”
Kuitenkin ”1800-luvun viimeisen neljänneksen aikana esimerkiksi
Moskovan ympäristön maalauskylissä lähes jokaisessa vanhauskoisessa talossa valettiin metalli-ikoneja ja ristejä.”
Onneksi vanhauskoiset ovat onnistuneet säilyttämään tämän perinteen, joka elää yhä tänä päivänä. Nykytekniikalla valutyöt ovat tradition mukaisia mutta tekniikaltaan entistä laadukkaampia.
Kuvat kertovat kirjassa paljon. Loistava kuvaus antaa oikeutta myös
pienille ikonien yksityiskohdille. Kirjan takana olevat kuvatekstit
avaavat kuvaa yhä lisää. Tekstin kautta ikonista nousee ylös asioita,
joita ei ehkä muuten kuvassa huomaisi.
Myös venäjänkielisistä, mielenkiintoisista artikkeleista tehdyt suomennokset ansaitsevat suuren kiitoksen. Niiden tieto avaa laajasti
tätä vanhaa käsityötaidetta.
Kirja on arvokas kokonaisuus, tärkeä teos jokaiselle, jota ikonit
kiinnostavat. Se sopii mainiosti myös lahjaksi esimerkiksi uuteen
ortodoksiseen kotiin yhdeksi kirjahyllyn perusteoksista.
Mari Vainio

Tinkimätöntä kilvoittelua
Kirjeitä Athosvuorelta
– Vanhus Joosef Hesykastin opetuksia munkeille, nunnille ja maallikoille
Valamon luostarin julkaisuja 2018

Kirjeitä Athosvuorelta on yli kolmesataasivuinen tuhti hengellisen elämän opas,
johon on koottu yhden 1900-luvun merkittävimmän kilvoittelijan, Joosef Hesykastin,
opetuksia. Vanhus Joosef asettautui jo nuorena luostariin antautuen kilvoituksen tielle.
Lopulta todennäköisesti ankara paastoaminen vaikeutti toistuvista
sairauksista parantumista ja hän kuoli 63 vuoden iässä.
Teoksessa lukija pääsee tutustumaan paikoin jopa ankaran vanhuksen kirjoittamiin kirjeisiin, jotka ovat suurimmilta osin osoitettu munkeille ja nunnille muutamia maallikoille suunnattuja kirjeitä
lukuun ottamatta. Teoksen nimestä voisi päätellä, että maallikoille
suunnatut kirjeet kulkisivat määrällisesti tasapainossa luostariväelle
kirjoitettujen kirjeiden kanssa. Tästä syystä kirjan sisältö tuntuu ensisilmäyksellä seurakuntaelämään soveltumattomalta.
Vähitellen lukija kuitenkin ymmärtää, että tässä teoksessa kerrotaan pikemminkin jostain sellaisesta jota harvalla on: vanhuksen
tinkimättömyys kilvoittelussa on lähentänyt hänet Jumalaan sellai24

sella tavalla, josta harvalla meistä on omakohtaista kokemusta. Tällaisen teoksen edessä lukijakin alkaa vähitellen aavistaa millaista on
elämä Pyhässä Hengessä.
Vanhus Joosefilla on paljon sanottavaa Jumalan armosta ja armon
toiminnasta. Yksi useasti toistuva opetus on: ”Armo saapuu meitä
lohduttamaan ja vahvistamaan meitä, kunnes se taas vetäytyy koetellakseen meitä.” Kirjeissä hänen hengelliset lapsensa ovat usein
jääneet neuvottomiksi armon vetäytymisen tähden, jolloin Joosef
vastaa muistuttamalla nöyryyden ja kuuliaisuuden hyveistä. Hän
pyytää kilvoittelijoita väsymättä ja nurisematta toteuttamaan luostareittensa johtajien pyynnöt. Kaikki hengellisen elämän esteet ja
umpikujat johtuvat ihmisen sisältä kumpuavasta kapinasta, jonka
kukistamiseksi vanhus Joosef jakaa auliisti neuvojaan.
Teosta ei voi suositella vasta ortodoksisuuteen tutustuvalle. Kirjeet
on kirjoitettu tietyille ihmisille ja tiettyihin tilanteisiin. Voidaan jopa
kysyä, olisiko vanhus halunnut kaikkia kirjeitä julkaistavankaan, niin
luottamuksellisilta ne välillä tuntuvat. Vanhuksen kirjeissä on välillä
yksinkertaisia neuvoja, jotka tuntuvat kumoavan toisaalla esitettyjä
määräyksiä esimerkiksi paastoamisen suhteen. Vanhuksen sanoin
jotkut ”hakkaavat kiihkoten paaston alasinta ilman tuloksia”, mutta
sitten rohkaisevasti tiivistää: ”Rakkaudella voitat helposti, ennemmin kuin muilla kilvoituksilla.”
Pastori Joonas Ratilainen

Церковь – дом Божий
«Дом Мой домом молитвы наречется»
(Мк. 11,17)
Когда верующий человек пытается
сформулировать определение такому
понятию как «Церковь», он сталкивается
с рядом серьезных трудностей. Причем
подобные затруднения вовсе не являются
редкостью при богословском осмыслении
различных вероучительных истин,
поскольку любое определение по своей
природе есть некое ограничительное
понятие. Подобная практика вполне
применима в области так называемых
естественных наук, где четкое
определение вещей, а также тех или
иных процессов по их индивидуальным
признакам и свойствам позволяет
исследователю отделить одно понятие
от другого. В области же христианского
богословия все настолько непознаваемо,
а стало быть, и трудно определяемо, что
многие святые отцы в своих поисках
Истины являются сторонниками
апофатического пути Богопознания,
то есть способа так называемого
«отрицательного» богословия, в котором
утверждается неспособность с помощью
ограниченного человеческого разума
полноценно говорить о Божественных
Тайнах.
Обращаясь к определению, данному в
православном катехизисе, мы слышим, что
под Церковью следует понимать «от Бога
установленное общество людей, соединенных православной верой, Законом Божиим, священноначалием и Таинствами». Но
подобная лаконичность данной формулировки не способна передать весь глубинный смысл такого обширного понятия как
Церковь.
Начнем с того, что сама вера в Бога
многими воспринимается поверхностно,
зачастую даже с некоторым противопоставлением личной веры человека церковной религиозности. Утверждая собственную веру в бытие Божие, люди активно
отрицают свою церковность и совершенно
не ощущают при этом никакого внутреннего диссонанса. Воспринимая Церковь
лишь как некий общественный институт,
они спокойно могут говорить о Законе
Божьем как о древних и во многом устаревших традициях, в церковных Таинствах
видеть лишь внешние обряды и символические действия, а в священноначалии –
руководителей и сотрудников церковной
корпорации.
И этому взгляду на веру и Церковь
действительно трудно противосто-

ять, поскольку
для христианина
– вера – это тот
Божественный дар,
который по слову
апостола Павла:
«есть осуществление ожидаемого и
уверенность в невидимом» (Евр. 11,1).
Иными словами,
верующий твердо
уверен в бытии
невидимого мира и
бесспорно ожидает
исполнения
своих духовных
чаяний, причем
основанием для
этой уверенности
является не что
иное, как собственный мистический
опыт Богообщения. Бог наполняет душу
человека Благодатью Святого Духа, и
это личное переживание близости Бога
становится для него истинным смыслом
земного бытия и целью бытия вечного.
Именно свое опытное познание Бога как
безусловной реальности, очень трудно
донести до другого человека, который
пока еще не раскрыл свою душу для
познания Божественной Истины. Вот
почему в этом деле и нужна мистическая
помощь Благодати Святого Духа, Которая
живет и животворит Церковь Христову.
Священное Писание предлагает нам
множество образов для понимания сложной природы церковного сообщества.
Обращаясь к образу Церкви как «Тела
Христова» (1 Кор.12,27), членами
Которого мы все являемся, христианин
утверждает свою веру в безусловную
возможность только в Ней обрести свое
мистическое единство с Богом и другими
верующими. Это церковное единство,
выраженное греческим словом «экклисиа», означающим собрание, созвучно
евангельскому утверждению Христа о
том, что: «Где двое или трое собраны во
имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20).
Данное церковное единство становится
основанием домостроительства нашего
спасения, вот почему так много в
Евангелии мы видим образов Церкви,
выраженных в символе отчего дома.
Непосредственно в понимании Церкви
как «дома Божьего», выраженного греческим словом «кириакон», мы можем видеть
образ личного присутствия в Ней Бога,
а также символ долгожданного обрете-

ния приюта для собственной мятущейся души, которая ищет своего Небесного Отца. Господь во время Своего Евангельского служения Сам не имел места,
«где приклонить голову» (Мф. 8, 20),
поэтому призывает и нас, как верных
Своих учеников, взять крест собственных
скорбей и испытаний, и следовать за
ним по пути духовного восхождения.
Причем в этом странствовании мы, по
слову апостола Павла: «Не имеем здесь
постоянного града, но ищем будущего»
(Евр. 13,14), то есть осознавая себя
Божьими избранниками, мы, находясь в
мире, ощущаем собственное сиротство,
поскольку Царство Божие «не от мира
сего» (Ин. 18,36). Вот почему именно
храм Божий становится для нас на Земле
родным домом, где верующие могут
обрести радость общения с Небесным
Отцом, получить укрепляющую Благодать
Пресвятого Духа, изливающуюся через
церковные Таинства и молитвы к Богу.
В своем стремлении к Богообщению
христианин опытно ощущает для себя
важность именно церковной молитвы, которая не может быть полностью
заменена привычным для него домашним молитвословием. Пребывая в храме
в совместном обращении к Богу, верующие
люди выражают тем самым свое единение
между собой в Боге, исполняя молитвенный призыв Христа к Небесному Отцу: «Да
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и
Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»
(Ин. 17,22).
протоиерей Константин Стрекачев
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Korkeasti Pyhitetylle Helsingin ja koko Suomen Arkkipiispa Leolle ja
Korkeasti Pyhitetylle Kuopion ja Karjalan metropoliitta Arsenille
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Aamun Koitto toivottaa
lukijoilleen Hyvää
Kristuksen syntymän juhlaa
ja Onnellista Vuotta 2020!

Tervetuloa tutustumaan
ORTODOKSISEEN
KULTTUURIKORTTELIIN
Rauhoittavia hetkiä niin yksittäisille
kulkijoille kuin ryhmille Joensuun sydämessä
• Ortodoksinen kulttuurikeskus
- Pysyvä Ristikansan vaellus -näyttely
sekä vaihtuvat näyttelyt
- Ravintola Elias
- Kokous- ja juhlatilat
• Bysanttilaistyylinen pyhän Johannes Teologin ja pyhien
Karjalan valistajien muistolle pyhitetty kirkko
• Viihtyisä sisäpiha, jossa mosaiikki-ikoni

Kulttuurikeskus avoinna
ma-pe klo 9-15, la ja su tilauksesta.
Opastukset puh. 045 341 8812.

Kokous- ja juhlatilat sekä tarjoilut:
Ravintola Elias, puh. 050 300 0243,
elias@pasariravintolat.fi

Kauppakatu 44, 80100 Joensuu · www.ortodoksinenkulttuurikeskus.fi

Tilaa läheiselle lahjaksi Aamun Koitto!
Lisätietoja: www.aamunkoitto.fi
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MARTINUS MARKOFF

Pyhien isien opetuksia tilasta

Y

listyksessä on kaksi tilaa. Jos ihminen ei läpikäy ensimmäistä, hän ei
pääse toiseen. Ensimmäisessä tilassa hänellä on murheita, mutta
hän suhtautuu kaikkeen positiivisesti. Hän
näkee kaikessa hyvät puolet, ottaa itse syyn
kantaakseen, nöyrtyy, katuu ja kiittää kaikesta
Jumalaa. ”Jumalani”, hän sanoo, ”kiitän Sinua,
tämä kaikki tulee osakseni syntieni tähden.
Ansaitsin vielä enemmänkin, mutta en kestä.
Pyydän Sinua, anna minulle kärsivällisyyttä
ja voimaa kestääkseni.” Silloin jumalallinen
lohdutus suorastaan pommittaa häntä ja hän
siirtyy toiseen tilaan.
Toisessa tilassa ovat ne, jotka ovat jo siirtyneet pois katumuksen kilpakentältä ja ovat
saaneet tuntea jumalallisen lohdutuksen, jonka syntien anteeksi saaminen saa aikaan. He
ovat kokeneet iloiseksi tekevän murheen ja
ovat päätyneet ylistykseen. Silloin ihminen
ei enää tunne katkeruutta, vaan kokee jumalallista riemua. Hän tuntee sellaista kiitollisuutta
Jumalaa kohtaan, ettei pysty sitä
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kestämään. Hän lausuu jatkuvasti ”kunnia
Sinulle, Jumala”. Hän kiittää Jumalaa Hänen

suurista teoistaan, Hänen suuresta rakkaudestaan. Ja sielu siirtyy itsestään Jeesuksen
rukoukseen, Jumalan ylistämiseen, tai pyytää anteeksi, koska ei ollut vastannut Hänen
siunauksiinsa.
Niillä, jotka ovat tässä edistyneessä tilassa,
on aina pääsiäinen, ylösnousemus! Kirkonkellot, metalliset simandrot ja puiset talandot
soivat riemukkaasti kaikki yhdessä!

Kilvoittelija on sanonut, että kaikkein suurin
hyve on loukkausten anteeksi antaminen.
Niin kuin säässä on muutoksia, niin on
meilläkin joka päivä muutoksia, eikä muuten voi ollakaan. Kun Jumala on antanut sinulle perhe-elämän, niin mukaudu sinä siihen. Ihmissuvun vihollinen perkele ei vaivaa
vain sinua vaan melkeinpä kaikkia tällaisella
ajatuksella:

”Ylistäkää häntä symbaalien helinällä,
ylistäkää riemukkain symbaalein!” (Ps. 150:5)

”Siinä elämäntilanteessa, jossa nyt olen, ei
tule olemaan tolkkua. Jos tilanne olisi erilainen, silloin elämä sujuisi eri tavalla.”

He ylistävät Jumalaa koko päivän ja heidän
sydämensä lyö kuin kirkonkello.
Pyhä Paisios Athosvuorelainen

Opettele olemaan masentumatta ja kestämään kärsivällisesti erehdykset ja epäonnistumiset. Ota perustaksi tällainen asenne:
kärsi moitteita, solvauksia, halveksimista ja
naurua. Tarkastele Vapahtajan meidän syntisten tähden kestämiä kärsimyksiä. Markus

Tämä on kuitenkin valhetta, jokaisessa elämäntilanteessa on omat epäonnistumisensa, näin ajattelee pyhä Johannes, Portaiden
kirjoittaja.
Pyhittäjä Johannes Valamolainen

Suomennokset
Nunna Kristoduli ja Sergius Colliander

